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সুচনা । 
.একবাঁরে সমগ্র বাঙ্গালাশব্দ-কোঁষ-প্রকাশে কালবিলম্ব দেখিয়! চাঁরি খণ্ডে প্রচার 

[যাইতেছে । ইহাতে কোষ-সমালোচনার অদ্ধসর হইবে, এবং সমালোঁচক-মহাশয়ের এ 
শষপরিশিষ্টে দোষ-প্রতিকারের চেষ্ট। স্কইতে পারিবে । শব্ব-সংশহ, অর্থান্তর-প্রকাশ, কিংব 
ৎুপত্তিনির্ঁয় একজনের পক্ষে ছুবুহ। আশ! আছে, দশজনের ভার স্কন্ধে লইয়। উজ 
াপ্তি-স্বানে যাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে হাইারা আন্গকুল্য-দানে পননাজ্মখ 
(বেন না। 

| কোষের শব্দ। বাঙ্গাল! ভাষার বহু বহু সংস্কৃহ শব্দ চলতেছে । বস্ত,তঃ বিভন্তিহীন 
বশীয় সংস্কত শব বাঙাল! সাহত্যে চঞ্জে। যে সকল শব্দ স্পষ্ট সংস্কৃত, উচ্চারণে না হইলেও 
নানে সংস্কত, সে সকল শব্দেব নি'মন্ত সংস্কতশব্দ কোষ আছ। কিন্তু বাঞ্খাল! প্রয়োগে 

1 সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থাত্তর ঘটয়াছে, সে সকল শব্দ এই কোষে পাওয়! চাউ | তদ্ব্যতীত 
জাখলা ভাষ|য় প্রচলিত যাবহীয় শব্দের বাত্পন্ত অর্থ প্রয়োগ-প্রদর্শন এই শব্বকোঁষের 
এশ্য। অতএয আবশ্যক শব্ধ প্রথমে এই কোঁবে অন্বেষণ করিবেন; ইহাতে না পাইলে 
₹ংব! ইহাতে প্রাপ্ত অর্থ স্থসঙ্গাঠ বোধ না হইলে সংস্কতশব্ব কোষে অন্বেষণ করিবেন । 
চারি অধিকাংশ বাঞ্জাল! অভিধান মুখাতঃ সংস্ক ত-অ' নিধান বলা যাইতে পারে। 
বণিন)াস-রীতি। এই কৌষে অ-আ1-বণাজকমে শব্দ বিহটস্ত হইয়াছে । অ বর্ণের পর 

মৎ অঃ3 এই বৃপ, আ বর্ণের পর? আঁ আঃ) ইতা | চক্্রবিন্দুধোগে স্বর অনুনাসিক হয়। 
স্বর অস্থনাসিক হয়, সে স্বরের পরে চন্্রশিন্দুযুন্ত শব নিবিষ্ট হইয়াছে । যেমন কাঁক শব্দের 
রে াঁক। কারণ, চক্জরবিন্দুযৌগে স্বর দীর্ঘ হয়; অপিচ শব্দ বিশেষে চিনি যোগাযোগ 

পি বিচার্ষ হইয়। আছে । 
প্রচলিত বানানে অনেক শবের ব্যঞ্জনে অসংঘু্ত স্বর স্বানে য় হইতেছে, যেন য় উচ্চারণে 

'ব্ অকাঁর শাত্ত। বেমন, স* শ্গাল বাঙ্গালা শিআল না হয়৷ শিয়াল হইয়াছে। 
হথাপ, যেশবে অ দিলে উচ্চারণ ঠিক' আসে, অপচ শব্ধ বুঝতে কষ্ট হয় না, সে শক্েয়ুন 
দিয়া অ দ্বেওয়। গিয়াছে । ষেমন স' দেবর বা" দেযর না লিখিয়। দ্েঅর লেখা হইয়াছে । 
কিন্তু য় ফল উচ্চারণে সংস্কৃত কারের উচ্চারণ লুপ্ত হয় না। এ উচ্চারণও'সংস্কতের তুলা 
মাছে । সত) শব বাঙ্াালা উচ্চাৰণে সন্ত নহে; অর মহার্ঘ শব্ের ঘর্য এ উচ্চারণে ভেদ 

আছে। কাঁশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি পুবাতন গ্রন্থে হল্য পাঁল্য প্রভৃতি 'কৃয়া-পদে য়ফলার 
চারণ সংস্কত-তুল্য। এই সাদৃত্তে, কাট। হইতে কাঁটিয়। শব্দ সংক্ষেপে কেটে, পাহাঁড়িয়া 
ক্ষেপে পাহাড়ে বানান করা গিয়াছে | 



( ২ ) 

শবে ই ঈ, উ উজ য,ণন,শ ষল সন্বণ্ধে বানান ভেদ আছে । অতএব ই 

ঈ, ঈ ন! পাইলে ই দেখিবেন। এই রূপ, অন্য স্বর ও বাঞ্রনে। কেহকেহ অ 
উ করে। এখানে ও উ ত্যাগ করিয়! অ গ্রহণ করিতে হইবে | যেমন, চাকরি শ্বাণে 
গণ খানে গুণ! গ্রাম্য কূপ আছে। 

ক-কারের শেষে ক্ষ-কারের খ্বান যুক্তি-সিদধ | অন্তঃস্থ ব-কার বাঞ্গালায় ৪ 

ব-কারের অক্ষরও নাই। এ কারণে, যাব তীয় বদি শব্দ এক বর্গা-ব-বর্ণের অন্তর্গত হ 

নূতন অক্ষর । ১_এই অক্ষরের উচ্চারণ লুপ্ত€াঁয় ইকার! যেমন, স* খলি ৭ 
সংক্ষেপে খল; স* কলা বা* কালি সংক্ষেপে কীল। অ ই, আ ই বর্ণের মাঝে 
সান হইয়াছে। ব্--এই অঙ্গর অস্তঃস্ব বকার-জ্ঞাপক। সংস্কৃত হিন্দী মরাঠি ফার্সাঁ প্রত 
ব্-কার আছে ! ন্ত--এই অক্ষর হলম্ত শব্ধের ল, উচ্চারণে - ল-ড এর মধ্যবর্তাঁ । মরা! 
প্রভৃতি ভাষায় এই বর্ণ আছে । শব্বের উচ্চারণ জানাইবার অভিপ্রায়ে অন্য 

আবশ্তক হইয়াছে । কাল শব্ধ উচ্চারণ ভেদে সময় "ও কৃষ্ণবর্ণ বুঝায় | সময় অর্থে কা 
কৃষ্ণ বর্ণ অর্থে অকারাস্ত। এই অকারাস্ত উচ্চারণ জানাইতে ল-অক্ষরের নীচে ক 
কাল; দেওয়া গিয়াছে। এইরুপ, অন্তত্র । কদাচিৎ একারের বিকৃত উচ্চারণ ভ 

কদাচিৎ বিদেশী-শব্দের একারের তির্যক উচ্চারণ জানাইতে € উলুটাইঈয়! 9 লেখ! গিয়া! 
শব্দ-বিনযান | যাবতীয় শব্ধ বিশেষা, বিশেষণ, কিয়া, সর্বনাম, অব্য়-_-এই প 

বিভন্ত হইয়াছে । এতদ্-বাতীত, বিভক্তি ? প্রহ্যরও কিছু আছে । অর্থ ও প্রয়ো? 
করিবার অভিপ্রায়ে এই ভাগের উত্পত্তি। কিয়াপদ না দিয় ধাতু দেওয়। গিয়াছে। 
কালে উত্তম পুরুষের ক্য়াপদ প্রদর্শিত হইয়াছে । যেমন, গড় "*পাতু, গড়ি নির্ম 

প্রত্যেক ধাতু হইতে স্বললাধিক শব্ধ উতপন্ন হইয়াছে; যেমন, গড় ধাত হইতে 
গড়ন ॥ এই ৰূপ যাবতীয় শব্ধ ও তৎসমুদয়ের অর্থ অনাবশ্যক বিবেচনায় লিখিত হয় 
অধিকাংশ আন্ত ধাতু ( স* ণিজন্ত ) সামান্য ধাতুর শেষে, কদাচিৎ পৃথক পঙ.ক্তিতে 

হইফলাছে। বৈমন, খেল ধাতুব শেষে খেলা ধাতু পাওয়। বাইবে। ধাতুর আদে 
থাকিলে আস্তর্পে ই শ্বানে এ, উ গ্বানে ও হয় । এই সাশারণ স্গত্র মনে রাখিলে আ: 
পাইতে ভুল হইবে ন| (ব্যাকরণ দেখুন )। ৃ 

'গ্র্বলাঘর নিমিত্ত এক এক প্রণা শবে নীচে তসম্পর্কীয় শব্দ যোজিত হইয়াছে 
দেখ। অতএব আবশ্যক শব্দ প্রথমে যখাস্বানে অন্বেষণ করিবেন; সেখানে না. 
ধাতুর নীচে দেঁখিবেন | সমাসবদধ শব্দ প্রধান শব্দের নীচে দেখিবেন। যেখানে এক 
নানা রূপ প্রদত্ত হইয়াছে, সেখানে গ্রাম রুপ শিষ্টদাহিত্ো গণা, পরবর্তী রূপ সংক্ষি্ 

গ্রাম্য। 

বুৎ্পত্তি। গ্রথথ-সর্দীপ্তর পণ ঝুপত্তি-নির্ণয়ের রীতি থলা যাইবে। বা 
ভাঁষায় সংস্কৃত ফার্সী আবাঁ ইংবেজী প্রভৃতি শব ৪. তং ভাঁধার শব হতে ধনু. 



( ৩) 

'আছে। এতদ্বাতীত বোধ হয় “দেশজ” শব ও আছে। কিন্ত, কোনটা দেশজ, তাহ। নির্ণয়ের 

পথ পাই নাই। এই শব সংস্কৃত কিংব। অন্যানা ভাষ! হইতে আসে নাই, ইহ! দেশজ, 

বগ্ডাদেশজ, ভারতদেশজ-_এই সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্য।-বুর্দধ-সাহসে কুলায় নাই। একারণে 

“দেশজ' বুখপত্তি কোথাও দেখ! যাইবে না । যেখানে প্রদত্ত বাত্প-্ততে পাঠকের সন্দেহ হইতে 

পারে সেখানে ভ্রংশের ধার'-প্রকাঁশে প্রয়াস করিয়াছি। সন্দেহ না থাকিলেও ওড়য়! হিন্দী. 
মরাঠী প্রভৃতি ভাষা হইতে অনুরূপ শব্ধ তুলিয়াছি। সেসে যায় কি বলে, তাহাও জানিবার 

প্রয়োজন হইতে পারে। যেখানে বুখ্পত্তি নিত হইতে পাবে নাঈ, সেখানে প্রশ্বার্থক চিষ্নু (?), 

কিংবা! অন্য ভাষার শবের সহিত প্রশ্নীর্থক চিত দেওয়! গিয়াছে । 

অর্থ। সমুদায় শের মুখ্য অর্থ এবং অনেকের গৌণ অর্থও দেওয়। গিয়াছে । প্রয়োগে, 
কথায়, দৃষ্টান্ত অর্থ পরিষ্ফ,ট হইয়। থািবৈ। প্রয়োগ দ্বারা কোথাও অর্থ, কোথাও বানান-, 
কোথাও প্রচারকাল- প্রকাশের প্রয়াস হইয়াছে । অব্যয় শব্দের ভাবার্থ অর্ধকরণ কারকে 

লিখিত হইয়াছে | যে সকল গাছের ও জন্ত।ব বাঙ্গাল! নাম আছে, সে সকল বিনিশয় নিমিত্ত 

দুই একটা 1 লক্ষণ দেয়া হইয়াছে । পরে চা0োন ০? 1311051) 117019)7810178 0 

1)11015]) 11101% নামক আদরনীয় প্রামাণিক গ্রীপ্থ ভইতে বৈজ্ঞানিক লেটিন নাম, কদাচিৎ 

*ংবেজী নাম উদ্ধত ভইয়াঁছে | 

চি ন্ | প্রীযোটৈশচন্দ্র রায় । 





সাঞ্কেতিক অক্ষর । 

অঃ অমদকোনি। প্রঃ যে । 

সঠটা? ভান ক্োনেও টাক! ( চন্দ্রমোহন  প্রটগ5 প্রত", এ | 
যে $ 

ভটাচার্য। পরিশোধিত ) | প্রা পরার * 

মপ্রচলঃ প্রচলিত । 1” কারী: 

অশিষ্ট ভ'দসমাজে অগ্রাচলি 51 বা” বাঞ্ানা' 

'মাৎ আর্বা। ৃ এ. বাঁ প্রাণ বাশ! প্রাকৃত (কখাভাঘা )। 

গাদা; গাঁদালতেব ভাষায় । খঃ “শিপ শব । 

গাপ্তে খানন্দাস আপে কৃত সংস্কতগকৌর | বৈদাকত না দশন্দদিন্ধু ! উদন্েশচক্্র গু 

আসাণ শালীনা। সাঙুকর্ল এ) । 

চি? হি 7 পা আব। | 

% উ৯১7 এ | 52 575১০ । 

ডর উদ: ৮. মণাঠা। 

₹০. হিডিণা | গাঃ নাণি৮। লাশ পর্মমজ্গন। 

ববিপহ 7 বকজণু চত্ডা। মত মেদ | 

ক: ২ ১০, জং শনওকাবাণচ। হতাদি)। নাগ বাণ? আধা ফাঁসী )। 

91০ গান, অশিক্ষিত নব্লাবীর ভাষায় । শব্দকল্পঃ নান পদ্ম | | 

চত্ডার ১৮০, ম। শবদসান শব্দনা, মন ভপান (গিপিশ বিদাকত্তেব) 

চঃচত 2১*নাচরহাদু হ | শৃংপুঠ শুল। .পাণ। 

জমি জগিদ।ণা ভাষায়। যা. বিশেষ । ও . 

ডু" তৃণনা বর, বিবি আন। গণ সংস্কৃত। 

নিঃ শিবেণা্ শব্দ । ন* প্রা," সংগ প্রাকৃত । 

প. 'বশেন৭। * * জী" , জ্্রীলিজীরণ। 

পড়ু“ পু গজ-ভাষাষ। | হু” হিন্দী। 

পু গিধত্গ রুপ |, হেমত হেমচন্তকাধ ॥ 





বাঙ্গাল শব্দকৌ। 
আর 

অঅ 

অ..্য, (স")। আদ্যস্বরবর্ঁ মাদ্য অক্ষর | অ-কথ্য ''ণ. ( স*-_) অনির্বচনীয়, গাঃ - 

(শব্দশিক্ষ। দেখ)। বা. (সণতে অ অবায়-" অকথ্য কথন (চৈ চ$) এত নিন্দিত যে 

যোগে তৎ্সাদৃপ্ত, অভাব, তত-অন্ততা, ;. উচ্চারণ অযোগ্য, প্রঃ-অকথ্য ভাষায় 
তত্-অল্পতা, অংপ্রাশত্তা, বিরোধ এই “ছয়; গালি। 

অর্থ প্রকার্শিত হয়)। ষ্যের পূর্বে বসিলে, | অ-কর্মা (গ্রাণ অকন্ম। )-"ণ. (স* অ-কর্ম+ 
অভাব,--অ-ভাব অ-নিয়ম) বিরোধ ;--; বা" আ)। অকর্মণ্য (লোক )। 

অন্ীতি, অ-খাতি ; হীন, শৃন্য,_-অ-গতি, | অ-কষ্টবদ্ধ (গ্রা*) যয. (অ- স্বার্থে বষ্ট- 
অ-কুল, অ-রাবণ; অপ্রশত্ত, নিন্দিত,_- . বন্ধ)। কষ্টের ব্ধন, বিষম সঙ্কট | 

অ-সময়, অ-কাজ; ণের পূর্বে বসিলে, ৃ অ কাজ .'ফ্য. (স* অ.কার্ষ)। অকর্তবা কাজ, 
না,-অ-জানা, অ-চেনা; সদৃশ (সণ অর্থ) বৃথা কাজ। অ-কাজুরা, অকেজো'"'৭, 

হইতে স্বার্থে অমন (মন্দসদৃশ-মন্দ)। | (অকাজ+উয়া)। কাজের অযোগ্য । 
সম্বোধনে,_-অ-রে, অ-মা, অ-হে ও প্রায়ই | অ-কাট্য "৭. (সণ কৃত-সঃপ্রাৎ কষ্ট ধাতু 
ও, পাঃ--ওম| ওমা বলি উমা কথ! কন; হইতে বা" কাট ধাতু+স* যপ্রত্যয় )। 
ছলে (ভাঁঃ)। পু অখণ্ডনীয়, গ্রঃ--অকাট্য প্রমাণ । 

[ংশ .*ষ্য. (সণ)। ভাগ । বৃত্তপরিধির ৩৬০ ; অ-কাল '-ষ্য, ( সঃ )। স্বৃতিশ্রীস্ত্রের অশুভ 

এভাগের এক ভাগ (& 081০০ )। উদ্মার] কাল। হি*ছুর্ভিক্ষ (আকাল দেখ) । 

এক ভাগ (৪ 0961৫০ ০ ০021519001০). : অকাল-কুম্মাঞ্ড-"'ষ্য. (সণ) 1 অ-সময়ে জীতি 

£ ব্য. খেদে, বিন্ময়ে। কৌধে, বাউনায়, । *কুম্মা্* বেমন কদাকার ও বিস্বাদ হয়, 

প্রঃ__অঃ কি কাল পড়িয়াছে! . * তেমন অস্বাভাবিকধর্মা মানুষ 
ই .ঞ (সং অদন্্--অম-অয়_অই; অকু -'ষ্য. (আ” বাকা, ৰকু )। খটন1, দাঙ্গা! 

তু" স* চটক-চটঅ- চড়য়--চড়ই। হি" হাঙাম|) মৃত্যু (আদীঃ)। 

বহ)। উহা, পুরোবর্ঠী, নির্দিষ্ট । & দেখ) |'অকুলান (গ্রা" অ-কুলন ) "যয, ( কুলা ধাছ 

ইল শুলা, অল-তল! 'অলি-তল! দেখ । দ্বেখ)। অল্পতঞ্চ নানতা, অভাব; পাঃ-- 

নন পু (সণ)। খণহীন।, ». 0. থাদ্যসামগ্রীর অকুলান ৷ বিপঃ-_সঙ্বুলার্ন। 



রিচি 

: অ-কুল ''ণ. (স*)। নীচ কুলোদ্তব । ব্য. নীচ | অ-খেশ .'ষ্য (স* অ+-ফী* খুয়াইশ; খেশ 

কুল। দেখ )। অনিচ্ছা, অমনোষোগ | 
অ'কুল ৭, (স*)। অপার, কুলহীন । অ-গচ্ছিত ''ণ (গচ্ছিত দেখ)। গচ্ছিত__ 
অ-কৃতী...ণ. (স+)। অ-পঞ্ডিত, অ-্পুণ্াবান্, | ন্যন্ত--নহে যাহা। : 

অকুশল। | অ-গণতি'"*ণ. (সৎ অগণিত; বা* গণতি-_ 
অক্কা..ঘা, (স*-মাতা,শবকল্পঃ) তু" | ' গণনার-_-বহিভূতি; ও” অগণৃতি)। 

স* অন্ত । মণ অকা, অক্কা__জষ্ঠানারী | অর্গণিত, অগণ্য; প্রঃ--অঃ লোক। 
সম্বোধনে, জোষ্ঠ। ভগিনী; ম" অকা-বাঈ | অ-গণন .'ণ. (সৎ অগণনীয়, বা* অ--বহি-. 

_-ভাগালক্সী। কিংব! আ” ব্বাকা, বাণ ভূতি) গণন--সগ্্যাকরণ)। অসঙ্য। 
অকু)। মা গঞ্জা (?)। অক্ক! পাওয়া ; অগতি "৭. ('স*)। গতিহীন, উপায়পুন্ত | 

( উপহাসে ) গঞ্জাপ্রাপ্তি, সুতরাং মৃত্যু | অগত্যা...বা. (সৎ অ''তি শবের তৃতীয়া )। 
অক্টোবর: “যা. ( ই” )। গ্রীষ্টান্দের দশম মাস গতিভীন তা-হ্তু,উপায়ের ভ্ভাব-হেতু । 

(১৪1১৫ আঁশ্বন হইতে ১৪1১৫ কার্তিক)। , অগম (গ্রাণ) "৭, (স* অগম্য )। দুর্গম, 
অক্ষ ..ফ্য. (স*)। আবর্তন-রেখা)-যষ্টি (৫51১)7 | অগাধ; প্রঃ-_ পুকুরে অগম জল । 

রথ ও গাঁড়ীর চাকার ভিভরে যে ঈষ থাকে : অগর "যা. (ই* ৪89৩1)। ভ্রমর অপেক্ষা 
(4316) অক্ষরেখা (95151151 ০ বড়ছিদ্র করিবার ভ্রমর-বিশেষ। (প্রায়ই 

-:180100৩)1 অক্ষাংশ .' "অক্ষ রেখাংশ | আগর)। 

:(05গ156$ 061861600৩)। অগন্তা, অগন্তি যয. (সণ)। সুনি'বশেষ) 
অ-্ষর..ষ্য. (স)। অ-কারাদি বর্ণের মৃতি। | দাক্ষণ আকাশের তারাবিশেষ (6৪01949)। 

৭ গুঃ-কঅক্ষর গোমাংস,ক-এই ধ্বনি; বকফুল (দেখ )। আগস্ত্যযাত্রা ''অগন্তয- 

নহে,ক- এই আক্কৃতি গোমাংসবৎ পরি; মুনির দক্ষিপ-যাত্রা । 

ত্যাজ্য (হইয়াছে যাহার), অর্থাৎ যে! অগা, অঘা ..ণ্. (স* অজ্ঞ )। অজ্ঞ, আনাঁড়ী, 
ক-অক্ষরণ্ড লিখিতে জানে না । গোটা গোটা;  শ্রঃ-অঃ কারিগর। 

অঃ..পৃথক পৃথক, একটি একটি; জড়ানা | অগাধ '৭" (স*)।*অতলম্পর্শ, অপরিমেয ১. 
অঃ ..পরস্পর জড়িত, অস্পষ্ট । দেবাক্ষর'** : অগুধ-"'ষ্য. (স*)। দৌোষ। 

দেবতার লিখিত অক্ষর, দিবা অক্ষর ; অগুরু (গ্রা" অগোর অগৌর)-''য্য. (সণ)। 
(উপহাসে)। (এ সকল প্রয়োগে বর্ণ; সুগন্ধি কান্টবিশেষ (£81০-৮9০0 ৩] 

শঙ্খ কখন শোনা যার নাঁ। বর্ণ দেখ ।) | 7১521৩-ম০০৫)। ভোট-দেশের হিমীলয়ে 
অক্াস্ত -.ণ. (প*)।  ক্লাস্তিরহিত, প্রাঃ! এবং আসাম .প্রদেশের পাহাড়ে অগুরু 

অঃ পরিশ্রম । ' নামক দীর্ঘ তরু (£50112115 262119019) 

অ-খাত ..ণ. (খাত দেখ)। মানুষের দ্বার | জন্মে। এই তবুর কাণ্ঠ প্রায়ই আপীত্ত 

_ খমিত নহে। (এই হেতু, অশুরুচন্দমও বলে লু 



] ] 

*( অপগুবু 

রত্বকোষঃ-_অঃ-টীকা), এবং গণ্ধহীন | 

কিস্ত; কালগতিকে এই তরুর কা্চে 
ক্কষ্ণৰর্ণ স্ুগণ্ধ নির্যাস জন্মে এবং তাহাতে 

.কাষ্ঠ গুন্ু--তারী- হয় । (এই হেতু নাম 

“কানীয়ক* কালানুসার্ধপ্চ-+কালী বর্ভেদো 
দৃশ্ততেইত্র কালীয়ঃ ততঃ স্বার্থে কঃ) *কালে 
কৃষ্ণবর্ণেনাহ্ছজিয়তে সদৃশীক্কির়তে কালানু 
সার্ধ'--অ+-টাকা।) এই নির্ধানকে 
গুগ্গুল ও (দেখ) বলে। কালকৃমে অগুরু 

এৰং কাঁলাগুরু একার্থবাচী হইয়াছে (কোলা- 
গুৰগুবুঃ সা$তু মণ*্গল্যা মল্লিগণ্ধি খ_- 
কালাগুরুশ্চাগুব্ুরুচ্যতে _-অঃ-টাকা)। পুর্ব 
কালে অুগুকান্ঠ চোয়াইয়| চুযা (দেখ) 

হইত। আজকাল অগুরু চোয়াইয়া অগুরু 

আতর, এবং চন্দপার্দি কাষ্ঠের সহিত অগুরু 
কানের অগুরুধূপ (বতিকা) হইতেছে ) 
আসামে অগুরুর ছাল-_অগ্রা-ছাল নামে 
বহুকাল তৃর্জপত্রের স্বানে কাগজ-স্বরূপ গলিত 

আছে । (কেহ কেহ মনে করেন, অগুরুর স* 
নাম লোহ এবং লঘূ হইতে ই* ৪199 নাঁম)। 

অগেয়ান (গ্রাণ) ****'ণ. (স* অজ্ঞান )। 

অজ্ঞান। (চৈঃ চঃ)। (অপ্রঃ) 

অ-গৌণ, অগউণ......ণ, (স* গৌণ হইতে, 
পৌখ দেখ )। শীঘ্র, অনতিবিলক্ব। 

অগ্ষিকৃমার '-ষ্য. (স*)। নারঙার্দিবর্গের 

কণ্টকময় ঘন্ত ক্ষুপবিশেষ (9439119 
৪০5৩26৪)। পাতা ত্রিপর্ণ, কটু-ণ্ধী (এই 
হেতু ও*নাঁম তৃৎ্-পোড়! )। ফুল একলিফ্জা, 
ছোতি, আপীত | ফল গোলপ্রায়, আধইষ্ডটি। 

অগুরুত্বাদগুবু$ লঘুনাম চেতি | অগ্রিমন্ব ''্য. (স")। ঘর্মশ দ্বার! অগ্নি- 

উত্পাদনের বৃক্ষ (৪* অগবখু)। এণিয়ারি 

দেখ। 

অগ্রি-ূল্য .""ণ. (স”)। অগিবৎ চণ্ড মূল্য- 
বিশিষ্ট; চড়াদামী । 

অগ্রিশর্মা--..**৭ (স*)। 'সগ্িবৎ চণ ব্রাহ্মণ, 
অতিকোঁপনশ 

অগ্য-ঘাস (গ্রা) ..ষ্য অর্থ-ঘাস দেখ । 

অগ্র-গোড়া.'ষ্য.(অগ্র--সম্ুখ দিকে গোঁড়া 

আরম্ভ বৃদ্ধি যার ?)। অগ্রমাংস, বুকের 
সন্দুখের বুক্ধাখ্ির বুদ্ধ । 

অগ্রদানী ..য্য. (স)ট। অগ্রে- প্রেতকার্ষে 

অগ্রে দান-প্রহণকারী। হিন্দু জাতি-বিশেষ। 

অঘটন ব্য ণ, (স*)। ঘটেনা যাহা, অসম্ভব | 

অ-ঘর .' ''এ. (অ--বিরুদ্ধ7ঘর)। অযোগ্য 
ঘর বা বংশ । 

অ-ঘোর ''.*'ণ. (স+*__শাস্ত)। অজ্ঞান, সগ্জ্ঞা- 

হীন, প্রঃ-_-প্রবল জরে অঘোর ; ভয়গুকর, 
( অস্থার্থে) পঃ-_-অঘোর বাদল (মাঃ)। 

অঘোর পন্থী ..ষ্য (স*)। শৈব-ধর্মসম্ধ্রদায়-, 
. বিশেষ । 

অস্ত্রাণ*গ্রা* অগ ঘান)-"'-.'্য. (স* অগ্রহায়ণ; 

হি” অগহণ” অগ্রহণ)। মা'স-বিশে্। 
ষ্য. (ল*)। গণিত, সঙ্ঘ্যা | 

অঙুরুর .' “ব্য. (ম*)। বীজ্জ হইতে প্রধজাত 

শিশুবৃক্ষ; আরম্ভ, প্রঃ রোগের অগ্কুরে 
রিনাশ কর্তবা। 

অভ্ন্বশ -'য্য. (স*_হুম্ত-ভাঁড়ন দ)। বিদধ 
বন্তুর বহিঃস্থিত অংশ, লা, প্রঃ 
রুথার অভবূশ। 

৪৪০৪৪ 

রি প্রস্তর-'.য্য. (স+*)] চকমকির পাখর | অঞ্জ-্রতাজ-.ল্যা, (স*)। অঞ্জা এবং 
(কে)। | 

1 
5 

প্রত্যঙ্জ (প্রায় সহচর শব্দ)। ফাঁরতীয় অগা ।" 



| 
উট
 

0১১১ 

অঙ্জ-ভপ্তা, অঙ্গ-ভঙ্ি-'ষ্য. (স”ট। দেহের 

ভঙ্গি, মনের ভাব জানাইবার চেষ্টা । 

অঙ্গাঞ্জি .'বা. (সৎ অগ্জা+অঙ্জি)। 

এক অক্তোর সহিত অন্য অঙ্জোর সম্পর্ক 

(০০-০910112761017) | 

অ-ল -....ণ. (সণ্ট। দৃঢ়; অকেজো, নিয়ম- 
বাহা, প্রঃ__-অঃ টাকা । ' সংসার অচল-- 

চলে বলয়! নাম সংসার (স* স্থ ধাতু 

গতি); সে সংসার গতিহীন হইলে জীবন- 

যাত্রা অসম্ভব । 

অ-চেনা, অ-চিনা.-. ** ণ. 

অচিহ্নিত, অজ্ঞাত । 

অছি .....ষ্য. (আত ৰসী)। 

(চিন ধাতু )। 

কর্মনির্বাহক 

(আদীঃ)। অলি-অছি--( সহচর শব্দ) 

অভিভাবক । 

অছিলা. ' "*ষ্য. (আত বসিলা; স" ছল)। 

ছল। 

অজগর, অজাঁগর '*'"*ষ্য (স* অজগর) । 

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সর্পবিশেষ (১0001) 

«.(010105) 1 পাহান্ডে থাকে, এবং অজ-_ 

ছাগকেও গিলিতে পারে । ১০1১২ হাত লম্বা 

হয়। গুহের ছুই পাশে পায়ের চিহ্ন দেখ। 

যাঞ্ণ। | 

অজচ্ছল (গ্রা*) "* *'৭ 

অজছল-__অজচ্ছল, শবে বলন্যাসে ছ 

দ্বিত্ব)। নিরন্তর । | 

অ.জন্মা (গ্রাৎ অ-জম্মা) '*.**ষ্য. অ* অ-জন্মন্ 

হইতে)। শান্তোৎপত্তির অভাব বা নুযনতা। 

অজবুক, অজবোজ-..ণ. (তুর্কী উজৰক-_ 

মূর্খ)। মূর্খ, অজতুল্য বোকা (বোকা 

দেখ )। প্রঃ হীরা পরধন-হর!, বুঝিল এ 

" মেনে আজবোজ (ভাঃ)। 

(সৎ অজতঅ্র--অজছর-- 

অজ-মোদা :'ষ্য, €(স" অজ--ছাগ তুল্য মোদ 

গণ্ধ" বলিয়া অঠটীঃ। হি* আমুদ )। 

ধন্যাকাদি বর্গের শীক-বিশেষের ফল 

(081) [০5591219150 000) 1 বীধনী 

নামে খ্যাত। ফল খর-লোমশ । 

অ-জাতি, অ-জাত ''ণ. (সণ )। 

জাতিহীন। 

অ-জানা '.ণ. (জান ধাতু)। অজ্ঞাত। 

অ-জানিত -.ণ (জান ধাতু)। অজ্ঞাত,অপরিচিত। 

'অ-জান্ত,."'ণ..( জান ধাতু )। অজ্ঞাত না 

জানাতে, প্রঃ--অজীস্তে ভাঙ্া- না 

জানাতে । | 

অজুহাৎ :.ওজুহাৎ দেখ)। 

অঝরু, অঝোর -'ষ্য. (সৎ অশ্রু, অজ) )। 

অশ্র.। কুত্তি: চণ্ডীঃ প্রভৃতি প্রাচীন কবির 

প্রিয় শব্ব। “অঝরু ঝরয়ে আখি+, 

“অঝোর নয়ন” ইত্যাদি প্রয়োগ পাওয়া 

যায়। অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন 

(চৈঃ চঃ)। স্থরগণ সকলের অঝোর নয়ন 

(মাঃ)। 

অঞ্্ল "যয. )। 

প্রদেশ, স্ান। 

অগ্তুমান "'ষ্য. (ফাঁণ)। সমিতি । 

অ-্টল .এ. টেল ধাতু) । স্থির, দুঢ়। 

অ-টুট ..ণ. (স* অত্রঃটি)। অবক্ষীণ, অ-বিকল, 

অ-ন্যুন ; গা৮ধন যৌবন সকলই অটুট । 

অন্ডঞচোলন .ওডিকলোন দেখ ৷ 

অড়ং বড় ..ষ্য, ( হি” অড়বড়ঙ্, অড়বড় )। 

মিথ্যা প্রলাপ । 

অড়র, অড়হর...ফ্য. (স* আঢকী-শব্দকল্ে ; 

অমরে ও মেদিনীতে, আঢকী সৌরাষ্ট্রদেশজ 

মৃত্তিকাবিশেষ, তুব্বরী (তোবড়া ধাতু দেখ); 

জাতিচ্যুত, 

শাড়ীর প্রাস্ত, আচল, 



| ৫. 

*হেমচন্দ্রে, আঢকী মুভ্তিকাবিশেধ এবং শস্ত- | অণি -.ফ্য. (সণ্)। সুচ, শর প্রভৃতির অগ্র। 
বিশেষ; অমর-্টাকাঁয় ভরত, অড়র*্কলায়ের 

নাম। রাঢ়ে অড়বের জাতিবিশেষের নাম 

টুমূর (স* তুব্বরী হইতে; টুমুর দ্েেখ)। 
হি" অড়তর, ও* হরড, মণ তুর, তুৰর) 
"আ্থতরাৎ আঢকী ও তুৰরী নে কলায়েরও 

নাম» তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে্ না। 
আঁঢকী-_-আটঢ়ক-_আড়, হক,--ক লুপ্ত 
হইয়। তৎ্স্বানে র, আড়হর-_-অড়হর 

নাম হি হইতে আসিয়া থাকিবে, নতুঝ 
আ হইতে বা”তে অ আসা বুঝিতে 

পার! যায় নঠ)। শিশ্বাদিবর্গের কৃষিজাত 
কলায়-বিশেষ (58081 85 

অড়র এবং টুমুর এক গাছ নহে, কিন্তূ, কেহ 
ঞ্কহ অভিন্ন মনে করিয়া ভূল করে । অড়র 

(08)91705 112%85) ছোট ক্ষুপ; ট্রমূর 

(০98)9005 191০9101 ) মানুষ অপেক্ষাও 

উচ্চ হয়, এবং প্রায়ই ক্ষেতের বেড়া নিমিত্ত 
করা হয়। অড়ব-ফুল সম্পূর্ণ পী বর্ণ, টরমুর- 
ফুলে পীতবর্ণে রক্কের দাগ থাকে । ট্রমুর- 
শুটাতে রেখা এবং বীজে9 চিহ্ন থাকে 
(তু* 'আটকী তুৰরী বর্ণা__হেমঃ)। শুর্টাতে 
81৫টা বীজ থাকে । অড়র-শুঁটাতে ২৩টা 
থাকে। অড়র শাতের»*টুমুর বর্ষার গাছ বল। 

যাইতে পারে। প্রচুর ফলে বলিয়। হয়ত 
আট়ক-( স*-_পরিমাণ-বিশেষ ) নাগ, এবং 
কলাই তোবড়ান বলিয়া ( স*-) তুর নাম। 

অড়শ-পড়শ-.*ষা. (স* অধিবাসী-প্রতিবাপী ? 
ও* অড়িশা-পড়িশ।, হিৎ অড়ৌসপড়ৌস) 
পড়শী দেখ; স* প্রতিবেশী শব্দ এবং 

1101005) । 

অধুংজীব -.ফ্য. (সণ) অণু-সদৃশ জীব (1 

০:০১০)। (জীবাণু দেখ) 
অণুবীক্ষণ ' ব্য. (স*)। অণু-সদৃশ সুক্ষ বস্তু 

দেখিবার মন্ত্র (00101930099) | 

অঞ্ড ''ব্য' (স)। ভিম্ব, মুক্ক। অঞ্থ দ্রব হওয়। 
ভবে পুতুষত্ব লোপ। তু*__-জার ভরে দর্বএ 
(দ্রথরে) পাসান (পাষাণ) (শু*পুঃ)। 
অ্কোব "ব্য. (সণ)। মুক্ক। 

অত ..ণ. (সৎ ইয়ৎ)। তৎপরিমিত (দুরপ্থি ৩ 

দ্রব্য সঙ্খা ও পরিমাণে, এত দেখ ২। 

অত-শত ''প. অত-বহ্ ?)। বহু (ব্যাপার)। 
অ-তদ্বার...ফ্য. (অ+মা* ওদ্বীর ) উদ্যোগের 

অভাব । 

অতল, "ণ (সপ)। অগাধ, প্ত১--অং জল। 

অঠি'"বা. (স”)। অতিশর, অতিশব বুদিধ , 
পাঃ, প্রবাদে,--অতিবুদিধর গলার দোড়ী 
( দড়া)_-অতিবুদিধ হেতু শেষে প্রাণনাশ। 
প্রবাদে, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ--অতিশয় 
ভক্ত সাধুতার লক্ষণ নহে। ৬ 

আথ ' ব্য, (স* অতিথি)। ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী | 
অঠিথ-অভ্যাগত "'ষ্য. (সহচর শব্দ)। ভিক্ষুক 
ও আগন্তবটঁ। অতিথ-ফকীর ..ফ্য. € সহচব 
শব্ধ )| হিন্দু ও মুসলমান ভিক্ষুক । 
অতুল ''ণ. (স*)। অস্কুপম | " 
“অভেব 4 গ্রাৎ) ব্য. (সৎ অত:+-এব- অত 

এব )। এহ হেতু; পঃ--একথার অতেব 
সন্দেহ আছে কি (মাঠ ৬প)। 

অত্র ''ব্য, (ন”)। এই স্বানে। 
অত্রত্য'.'ণ. (স*)। এই স্থানীর। 

। উচ্চারণ দেখিয়া শ লেখা গেল)। বাড়ীর | অত্রস্থ ..ণ. (সণ) এই খানে থ্বিত) প্রাঃ--অঃ 
এপাশ ও-পাশ। মঙ্জাল__এখানে যাহা আছে তাহার মঙ্জাল। * 



, অথচ. 'ব্য' (দ*--এবং, আরও )। তথ্লন্ে, 

তাহা হইলেও (পাঁলি-তেও এই অর্থ ) 

অথর্ব (প্রা অথবব) .'ফ্য.(স* অথব্বন্-_অথবৰ 
্রা্থমণে পুলি ধেদে তু ক্কাৎ- মেঃ 

নচতুফম্) অঅরে শব্দটি নাই ! হেমচজ্দ্রে_ 

খগ্যুঃ সামৰেদাঃ ক্ারথবতু তদুক্ধুতিঃ। 
অথর্ব বেদঘধ্যে পণ্য হইতে বিলম্ব হইয়া- 

ছিল) মনু দেখ। অথর্ব_-চতুর্থবেদ--হুইতে 
ব্রাহ্মণ অর্থ আসে কি হেতু ?)। ঘান্ষের 

চতুর্থদ্শায় থে জরা হয় তাহাতে ব্দারস্ত, 

জরাতুক্স। $--একে সে অনল! তায় 

অক্টমাঁস গর্ভ । উঠিতে অবশ অঙ্গ ৰমিতে 

অথর্ব (মাঃ)। 

অ-থল''ণ* (স” অস্বল)। তলশুন্ত (অ-তল 

দেখ); গ্রঃ__দহে অথল জল- নীচে স্বল 

পাওয়া! যায় না। আথল পলিএ দাঅ 

'বিড়া বজ লা (শৃণ পুঃ)__-অথল পলিতে 

€ পাঁকে ) দাকান্তিস্ম-দিক্সা কাট ( দ 

নাঙ্গ-ধাতু হইয়াছে ), এবং লাএ_লৌকাতে 
« (ধানের ) বাড়া (আটি) বহ। খল পলি__ 

যে পীক্ষের নীচে দৃঢ় স্থল পাওয়া যায় না। 
অ-্দরকারী...প. (সৎ অ+ফাণ দরক্ষারী )। 

নাবহক ।' | 

অদল-বদ্দল-..ফ্য, (সহচর শব্ধ । হি* উথল- 
পুল । বদল ৰেঞ্ )। পরিবন্তিত, ৰিপর্মস্ত | 

অ-ন্গিন *'ঘ্য (সন্)। অন্গুভ দিন |, 

কন্যার ''দ. € স*ক্সদ্য +বা* ক্কার)। ক্সদ্য- 

ভব, অদ্যন্কত। 

অন্যাপি-.-ব্য, (স*)। আজিও, এখনও । 

অদ্ব্যাপিহ-'"ব্য. (স* অদ্যাপি +হ পাদপুরণে ) 
অদ্গাপিও | (জশ্রচঃ)।, 

অব্ধর্ম (প্রা* অধন্ম )...ক্য. (স+)। ধর্মিরোধ, 

'পাঁপ। 'অধর্মিয়া, ব্নধর্ম্য..ণ. (অধর্মশী- 
ইয়। /| অধার্মিক। 

অধঃপাত-.'ষা. (স*)। অধঃপতন, লীচে স্বলন, 

বিসাশ ; ধাঃ--অতংপাতে যাওয়া | অধ;- 

পাতিয়া, অধঠপেত্যে-..ণ. (অধঃপাত +- 

৭ ইন্ত্র)। অধঃপত্তিত, নীচে ক্মলিত। 

অধিকারী .'ষ্য. (স*)। প্রভু, কর্তা, গান- 
সম্প্রদ্ধায়ের শ্রধান গারক | ভপাধি বিশেষ । 

অন্গিত্যকা...ফ্য. ( স*) পর্বভের উপরি ভুমি 
» (£501ত1জথথ)। 
অধিবাস...ব্য. (স*)। পস্ধমাল্যাদি ছারা 

সংস্কার । 

অধিবেশন ''ষ্য. (স*)। সভার্দির ঘটল। 

অধীন ..ণ. (স")। বশবর্তা, আত্রিত। 

শ্্রী*__-অধিনী ( ৰা”), অধীন (পণ) 

ধৈর্য্য 'প.(স*)। ধীর । 

অনন্ত '"ষ. (ঘ*)। অনস্ত-সর্পাকারে স্বর্থবলয়, 

বাহুর স্বর্-অলঞকাঁর বিশেষ । 

মসলত্তপূল-' "ব্য. (স* মঅনস্তা- শন্ধকল্সে ; 

কেহ কেহ মনে করিষ্াছেন, গোঁপী শ্তামা 

শারিকা হ্ািনস্তোৎপলশারিব! (অঃ) 

'নস্তমূলের নাম; কিন্ধ। শ্তামলতা ( বা" 
শ্তামালতা ) বলিয়া সন্দেহ থাক্ষে )। অর্ধ 
বঙ্গের গ্সিদধ শীষর্লতা (8091) 5458 

[১21799) 8261714%5917)205 110 ৫56313 ) 

ছায়াবৃত স্বানে লতাইয়! ধায়। পান্তা ছোট 

ডগা সবু। হহুষ্বান বাঁপিল আত্থি হইতে 

মূল বিস্তার করে বলিয়া না | 

অনর্গল... ( স")। অশাধ। 

জন! '-ব্য (গ্রর্প পরে থাকিলে স* আঅন্মবায 

জন্ হয়? ষ্থা, কঅ+-আ'পত-- অনাগত | অ 

স্থানে অনা) বিরুদধ,-_-অনদান্, নাউন 
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অনাচার ..ষ্য. ( স* ) গর্হিত জাচার । অনা- | অনুপাম -'ণ. (স* অন্গপম) | উপমাশুন্ত, 
চারী ..ণ. গঞ্িত আচার যার।  * 

অনাটন .ষ্য, (আট ধাতু)। অভাব, ন্যুম্ঞ। | 
আনাদাগ-""ষ্য, (দাগ- চিহ্ন) চিহ্ল-রাহিজ্য ; 

প্র-মির্শল সে অন্ুবাগে না লুকায় অনা 

দাগে, শুর্বন্ত্রে ষৈছে মসীবিন্ছু (চৈ চঃ)৭ 
অ-নাধ-..প. ( স*)। প্রতৃহীন । স্ত্ী-স্যুনাথ। 

(স"), অনাখী ( ৰা”) অনাথিনী (পদ্দে)। 
অনামুকা..ণ (স” অনেড়-মৃক-_বাক-শ্র/তি- 

বজিত)। হাবাবোব।, নির্বোধ। পু 
অনায়াম “ফা. (স+)। অক্েশ। 

সনীসে গ্রে”) ১'ষা, (সৎ অনায়াস+শ্র)। 

অনায়াসে ১ * প্র--অনাসে প্রবাসে গেল 

সে গুণমণি (রাম বস্তুর গানে) । 

অনাশ্ছষ্টি (প্রাণ অমাছিষ্টি) ..ষ্য. (অন-আস্থি, 
তু* অনাবৃষ্ট ; কিংব| অন্তস্থষ্ত্রি হইতে)। 

স্বাস্থ, স্থাষ্ছাড়। (কথ!, কাজ)। 
অনাস্ব। ..ফ্য. (স")। অনাদর। 

অনিমিখ ''প৭. (সৎ অ-নিমিষ-_হিপ্তে ষ স্থানে 

খ)া। নিমেষশূগ্ঠ স্িরদৃষ্টি (পদ্যে) 
আনীত "ফা. (স* অ-নীতি)। দুর্নীতি 

অনুকার -.ষ্য. (স*)। গশুপক্ষ্যার্দির ধ্বনির 
তুল্য শব; যথা, কাক করে কাকা । 

নুক্দেশ ''ণ. (সৎ )। যারে অন্বেষণ ব| সংবাদ 

পাওয়া যায় নাই। | 

গঃ _রূপেগুণে যৌবনে ভুৰনে অনুপাম 

(জ্ঞানদাস ); কপালে কনক পাট। কিবা 

জন্পাম (মাঃ)। (প্রাচীন কবিতায় এবং 
আধুনিক গ্রাম্য কৰিতায় )। 

অন্ুবাদ-'ষ্য. (সণ) | পশ্চাঞ্ৎ কথন, প্রঃ. 

মধ্যলীলার ক্রর্ম এবে করি অনুবাদ ( চৈঃ)। 

ভাষান্তর । অন্বাদিত.''ণ. (বার্দিত শব্ব- 

সান্ৃস্তে)। তাষাস্তরীষ্কত। 

অনুবাদী***প. (স"স্্অন্ুবাদক, সদৃশ) | সুর 

দেখ। 

অনুযোগ '“ষা, (স”)। দোষকখন। 

অন্ুসপ্ধানী .'ষ্য. (সণট। অন্ুস'ধানে রত বা 

দক্ষ । 

অনেক-""ণ, (স"- একের অধিক )। সঙ্থা। 

ও পরিমাণে অতিশয়, বন, ও৪--অনেক] 

মানুষ, অনেক জন, অনেক ভারী । অনেকে 
..*ন্বহ্ুজন" 

অন্ততঃ "ব্য. (সৎ )। ন্যুনকল্পে, শেষে । 

অস্তমুল ''ব্য. € হি”, বা”) অকাদি বর্গের লতা , 
বিশেষ (%1০50012 25610152 6155) | 

পা ও শিকড় বমন-কাঁরক। ফুল 
ছোট, ভিতরে* আন্ত, গ্রীষ্মকালে 

ফুটে। ফল সরু; প্রত্যেক ফুল হইতে এক 

জোড়া । ঙ 

সুপগ!র (গ্রা') '*ষ্য (উপগার দ্বেখ)। অহিত।। গ্স্তর (গ্রা" আস্তর ).*"ষা. (স")। ব্যবধান, 

নুগৃহীত * ণ.(স*)। অন্থগ্রহ-প্রীপ্ত এ অৰকাশ, প্রভেদ। 

নুনয়-বিনয় .-ষ্য. সেৎ। সহচর শব্দ) | বিনয় | ; অস্তরঞ্তা -'ষ্য. (সণ)। আত্মুয়। 
হুপাত -ষ্য, ( সৎ)। পূর্ব অঙ্কপাত অন্ঠু- অস্তরা-''ণ. (সৎ__মধ্যে) | কবিগানের মহড়া 

সারে পর অগকপাত (0£০1১০10102) | 

পান ''ষ (স*_পশ্চাৎ্পেয় ; তু” সহ- 

পান)। ওঁষধের সহিত কিংবা পরে পেফ়। 

ও চিতান পরে যে অংশ? ধুয়ার পরবর্তী 

পর; গানের ধুয়া ও আভো'গের মধ্যভাঁগ 

(গান দেখ)। 
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চন . অন্তর্জলী ..৭. (সং অস্তর্-মধ্ো, সৎ জল+ | অন্বেষণ, করি। অগ্বেষা। (পরার 
ঈ) | মৃত্যুর পূর্বে (জীবনের মধ্যে); পদ্যে)। 
গগ্জাজল পান কিংব। স্পর্শ করানা। ৷ অ-পত্তু .ণ. (স*)। অপক। 

অস্তষ্করণ ( গ্রা")''ষা. (সণ অন্তঃকরণ; । অ-পয়। .'৭- (পয় দেখ )। ভাগ্যহীন। 

হিৎ অস্তশকরণ)। অস্তঃকরণ।  অপ্রং""'ষ* ( হি" নাম )। বেত্রসদূশ গাছের 
অস্তস্প)র ( গ্রাণ )..“ষ্য. মা অস্তঃপুর )। ৰ »(০2121008 9090163) বেত ও ফলের রর 

অস্তঃপুর । $ | বর্ণ" রজন রঙ্তা-বশেষ (2100 19511). 

অন্দর..*ষ্য. (ফা ; সৎ অন্তর মধ্য )। | 1856 100191) 1)186010+5 7310900) | 

ভিতরের অংশ; প্রাঃ-শালের বাহার অন্দর ! আসল অপ্রং অন্য গাছ (1):8০0279) 

_-বহির্ভাগ ও অন্তরভভাগ। অন্তঃপুব। | , হইতে পাওয়া যায়। সে গাছ এদেশে নাই। 

অন্ধ ''ণ. (স*)। চক্ষুহীন। অন্ধের লড়ী .. . অপরন্থা ..( স* শ্লোকবিশেষের অংশ )। অপর 
অশ্ধের যষ্টি, যদ্দারা অণ্ধ দিক-দর্শন করে। ] বাঁ€কি হয়)। , 
গ্রবাদে,_ অন্ধ জাগ, না, কিবা রাত্রি কিব। । অপ্ররশ এ. (সঅন্পর্শ)। “প্রঃ-অগরশ 

দিন_-অশ্ধের যেমন দিবারাত্রভেদ এক, | যান প্রভূ মন্ষ্যগহনে (চৈ? চট। (অপ্রচট। 
তেমন মত-অমত নাই যার, ক্লেশ অক্লেশ : অপরাজি গা-..ষ্য. (স)। প্রসিদ্ধ পুষ্প ও লতা 
বুঝিতে দেওয়া হয় নাই যাহাকে। |. (0170912 017908 )।  লীলফুল ও 

অন্ধকার ''ষা, এ. (সণ)। আধার । অঃ শাদা-ফুল, ছুই জাতের গাছ আছে। 

দেখা-মভিভ্রমে, বিষম বিপদে দৃষ্টিহীন অ-পরিচ্ছনন ৭. (পরিচ্ছন দেখ)। অপরিষ্বৃত। 
হওয়া। . । অ-পরিষ্ষীর ''ণ. (পবিষ্ষার দ্েখ)। অপরি- 

অন্ধ "'ষ্য (সপ অপ্ধকাব)। পাত গর্ব অন্ধা ] স্কৃত, সমল। 
গেল ( চৈঃ চঃ)। (অপ্রচ)।  অপ-রুপ'"'ণ (সণ)। আশ্চর্য, কুরুপ । 

অশ্ধিসন্ধি-*"ষা, (সণ রধ, +সতধিরত্ধ, ; অ-পাক -'ষা. (স*)। অজীর্ণ-রোগ | 

শবেবু রনুপ্ত। হি” অধ্ধি-সন্ধি। সহচর ৷ অ-পাজ্জি ..ণ. (স” অপার্ধমান )। অপারগ, 
শব্ধ )। যাবতীয় ছিদ্র, দোষ, আুটি | নাপারিয়া। . * 

অন্ন-'ধ্য, (সণ তক্ষা দ্রব্য )। ভাত। অন্ন- | অপেরা ..ফা, (ই* 07978) | নৃত্যণী ত-আবৃত্ত- 
জল*'ভাঁত জল। অনজল মাপা ''রিধাতা + পূর্ণক্ষ্র নাটক। 
দ্বারা ভোজন-নির্বাহের ব্যবস্থা); অন্নজলের : অপেক্ষা ** ষা- (সৎ) । প্রতীক্ষা, আকাঙ্ক্ষা | 

বরাত .'ভোজন-নির্বাহ। অন্-গ্রাশন (সণ) বা. (অপেক্ষায়) সন্বণ্ধে, বিবেচনায় ; ও-- 

হুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রথম অন্নভোজন) ৰ রাম অপেক্ষা (অপেক্ষায় ) শ্তাম বড়। 

অন্ন-ব্যজন'''ভাত ও বাঞন। অন্নবন্ত্র '* | অপেক্ষাকৃত -. -অন্টেব অপেক্ষায় । 

গ্রাসীচ্ছাদন। । অ-প্রতিভ "'৭. (স*),। দীপ্তিহীন; অপ্রতুাত্ * 
ঘেফ "ধা, ( স" অঙ্গেষ ধাতু )। অনবষি_- | পর্নমতি, লঙ্জিত। 



| ৯ ৃ 

অন্প্রতুল ''ণ₹( স")। প্রকুষ্টগরিমাণীভাব । ূ 
অ-প্রত্যয় (গ্রা" অপিত্তি )."'ণ. (স”)।* নিশ্চয় 

_ জ্ঞানাভাব, অহেতুক! 
অপ্প্রস্তত ''ণ. (স)। 

ব্ষিয়ে অনুপস্থিত, সুতরাং লজ্জিত । 

' অগ্গীরা (খ্বা" অগ্গরী) ..ফা. (সণ অগ্রা )1. 
স্বর্গকাঁমিনী। *. 

অ-ফলা-..ণ. (স" অফল )। বাঁঝা। ৃ 
অ-ফুরস্ত ''ণ. ( ফুরা ধাতু )। ব্যয় হইলেও ! 

যাহা ফুরায় না; প্রঃ--অঃ ভাড়ারযাহা * 
শেষ হয় না। | 

 অবগুণ ( শ্রাণ ৯-ষ্য, (স” অপগুথ। হিণ | 

ওগুন)। অনিষ্ট। 

অবচর "ব্য. (সৎ) অপচয়। 

আবজাঙ্ক 'যা, (সঃ অবজ্ঞা )। 

। প্রাচীন পদ্য )। 

অবধান:."ধ্য. (সণ মনোযোগ) । মনোমোগ, র 

প্রঃ--অবধান হৌক, বলি নমস্কার করে 
( ভাঃ)। নমস্কার। (৩*তে নিয়শ্রেণীর 

লোকে উচ্চশ্রেণীকে অবধান বলিয়। 

নমক্কার করে )। 

অবধি ..ষ্য. (সণ্)। সীমা, অস্ত, আন্ত 

_. (স্বান ও কালের )। প্রঃ-_ছুঃখের অবধি 

নাই_ সীমা; হাট অবধি যাও-_হাঁটের 

আরম্ভ ; আজি অবধি দেখা নাই-_-আরিস্ত | 

যদবধি, তদবধি ''যে সময়, সে সময় পর্যস্ত। 
-বনিবনাও-..্য (বনিবনাও দেখট। 

অ-মেল। 

-বস্তি-''ষ্য. (বস্তি দেখ )।. অমেল। 

মান-"*ষ্য, (স*)। অপমান । 

বল ''ণ. (স*)। বলহীন্ু; এত বলহীন 
যে কথ৷ কহিতেও অশন্তু (অ-বোল দ্দেখ)। 

| 
প্স্বত_-উপস্থিত 

ূ 

অবজ্ঞা । : 

1 

ৰ . 

অবলম্ব ''ষ্য. (স")। আশ্রয-স্বান।...ধাতু, 

(অপূর্ণ ধাতু ; স* অব-লন্ব ধাতু স্থলনে )। 
আশ্রয় করা, ঝোলা; পদ্য, অবলঙ্ষথি, 

অবলম্িয়া । 
| অ-বলা..ষা. (স*-যোৌধষিৎ)। নারী; গোরু 

(গ্রা"); ছেলে গোবু বাছুর ছাগল প্রত্ৃতি 

( পালকী-বাহধদের ভাবায় )। 
' অবস্থা -'ষ্য. (স")। স্থিতি, দশা; আধিক 

অবশ্ব|; দুর্দশা, গ্রাঃ--জীবে ছুঃখ দিছ 

তোমার হইবে অবস্থা ( চৈঃ চঃ)) ভাটের 

অবস্থা করে এত ধরে বল (মাঃ)। 

অবস্থাপন্ন ''অর্থবান (তু* সঙ্জাতিপন্ন )। 

অ-বাচ্য (গ্রা" অবাচ্চি) ব্য. (স)। কথনের 

অধোগ্য; কুকথা । 

অ-বার্ ' ৭. (সগ)। বাধাহান। 

' অ-বিচার 'ষ্য. (সণ) | বিচারহীনতা | অবি- 

চারী .'৭. ব্চারহীন। 

অ-বিদ্াা ''ষা, (সৎ)। 
রক্ষিতা স্ত্রী। 

অ-বীরা 'ণ. (সণ্)ট। বীরহীনা, পতিপুক্রহীনা । 

অবুতবু.*(স* উদ্ভট কবিতায়, অব্ততু বে! 
গিরিস্ৃতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা ৷ ৰসতু ৰো 

হৃদি সদা ভগবত: পদধুগম্)। ছেলে- 

ভুলানা ছড়ায়,_-অবু তবু গিরি স্থৃতা, মায়ে 

বলে পড় পুতা। পড়িলৈ শুনিলে ছাঁধি 

ভাতি, না পড়িলে ঠেঞা। লাঠি। 

অ-বুঝ "এ. (স" অ-বোধ, অবুধ? বুঝ দেখ; 

ও অবুঝা)। বোধশৃহ্, শুাঃ--অবুঝে 

বোঝাব কত বোধ নাহি মানে (ভাঃ)। 

অ-বুধ ''ণ, (স* অবোধ ; হি* অবুধ) | অবুঝ,ঃ 

প্ঃনা যাহ আ্সণুচিস্থানে অবুধ নিমাই 

অব্ধীপ পরিক্রমা)। (অপ্রচঃ)। 
৬ 

অজ্ঞানতা, মায়) 
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অবের-সবের '.ফ্য, (হি অব্বের-_কালবিলম্ব, এমন দেখ )। অই মতন অমন-ইঁ-' 

সবের-_শীঘ) অবেলা-সবেল|) সহচর শব্)। | ব্য. (স* অমুস্মিন্ কালে )। তৎক্ষণাৎ । 

* সময় সময় । অবেরে-সবেরে (প্রাণ অবুরে | অমনি " ব্য. বিন! কারণে, বিনা মূল্যে। 

সবুরে ) কদাচিৎ, কালেভদ্ধে । । অমনোযোগ "'ষ্য. (সণ) মন না দেওয়!। 

অ-বেল। .'ষ্য. (দ)। অসময়; অপরাহ্ণ বা, অ-মনোষোণী ''ণ. (সণ)। অনবধান"।, 

মংকাল। ও । 'অমন্দ (প্রাণ) "৭. (অ-স্থার্থে)। মন্দ। 

অবোধখোঞজ ..ণ. (অজবোর্জ'দেখ। নির্বোধ : অমঞ্ত (গ্া") যয, (স* অমুত)। অমৃত 

(কবিকঃ)। প্রঃ--অমর্ত কুণ্ডের পানি (শুং পুং)। 

অ-বোল..ণ. (বোল দেখ)। বাকারহিত, । অমিয় 'য্য. (স" অমৃত )1 অমৃত ] স্্রী”-অ- 

বাকৃশক্তি-রহিত (অবল দেখ )। ॥ মিয়া। 

অভব্য..ণ. (স)। অশোভন, প্রঃ-অতব্য  আমুক ..৭. (স+)। অনির্দিষ্টনামা । উদ্দিষ্টনামা ! 

'নৃপতি বড় অসন্তব রীত (মাঃ) | অমুক-তুন্থুক :-(তুন্কা,' তুম্ক দেখ; 

অতরণ (প্রা ..া. (স* আভরণ, হিৎ অভরণী। সহচর শব্দ; তু* ফনা-তুম্ক )। উহা-ইহা, 

আভরণ। এটা-ওটা-সেটা, গ্াঃ-অমুক-তুস্ুক বার- 

অ-ভাঁগা...ণ (স* অ-ভাগ্য ; কিংবা স” অ-. সর করিতে পারি না। 

ভাগ (ভাগা)4বা* আ)। ভাগ্যহীন। স্ত্রী” : অমৃতগুটিকা-..যা. ( স* অমৃতগুটিকা_ 

অভাগী, অভাঁগিনী (পদ্যে)। অভীগিয়া, | গুলি। ও" অমৃতগোটিক )। ঘনাবর্ত ব 

অভাগ্যে..ন. (সৎ. অভাগইয়া)। | পিশ্ডীক্কত দুগ্ধ (চৈ; চচ। 9 তে)। অপ্র্ং 

অতাগ! । ৷ অমৃতী (গ্রাৎ অমিঠি) ..ষা. (স* অমৃত হইতে 

অ-ভাঁজন ..ফ্য. (স")। অপাত্র, অযোগ্য | হি”)। এক প্রকার কুগুলীক্কত জিলাপী 

পাত্র। ডু পিকদানী, এ্র$মাধী যদি ঝারি বা 

অভিন্ন ''ষ্য (ভিন্ন দেখ), এক, তুল্য । অমুত্তী লইল (ভাঃ) (তুৎ ও* অমৃতী- 

অভিমান ..য্য (স*) অহঙ্কার, মর্যাদা-লজ্ঘন- | জল্পানের ছোট ঘটা )। 

(হু কোধ) অভিমানী -'ণ. অক্পত্ুটিতে ! অমেল, শ-মিল "দ্যা, (মেল, মিল দেখ 

বিষন্ন । , 1 অনৈক্য, অসস্ভাব 

অভিসন্ধি ..ফ্য, (স*)। উদ্দেশ, বঞুনার : অন্বরী ..ণ. (স" আম্বর+ঈ--মম্বর-বিশিঃ 

অভিপ্রায় । অন্থত্* ব্যোস্ি বাসসি__অম্বরে আকাশ 

অত্যাপাত ..ষ্য, (স*)।। বিপৎ্পাত, বিদ্নঃ | বস্ত্র_অঃ) কিন্ত, অঙ্থরং ন দ্বয়োব্যোস্ি 

শন্যাদিয় বিভব (ধান দেখ )। গন্ধ্ন্তর বস্ত্রয়োঃ- মে; স* অন্বর নাঃ 

অ-মত..য্য. (মত দেখ )1 অস্বীকার, ; সুগন্ধ দ্রব্যোগে স্ববাসিত বস্ত্র (বাসীব 

কাসম্মতি, অনিচ্ছ। । “ দেখ )। অস্বর স্বনামখ্যাত জুগণ্ধি দ্র 

অমন...ণ. বা. (এমন হইতে, তু* অত, এত ] -বিশ্ব-শবাকল্ে। আ" অন্থর অঙ্থ' 
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42%752/”  7%4452%//44%$) | সমুদ্রের 

তিমি বিশেষের অস্ত্রে অন্বর জাত হইয়া 

খনিতে পাওয়া যাঁয়)। ভারতবর্ষের ও অরথকফ্র- 

কার নিকটস্ব সমুদ্রে সেই অন্বর ভীসিয়া 
আসে। অন্বর পাংশুবর্ণ লঘু, অতি দাহা 
পদার্থ সুগন্ধি বাম্প উদ্গত করিয়া অদৃশ্ঠ 
হয়। পুর্বকাঁল হইতে এদেশে অন্বর প্রসিদ্ধ 

আছে। (ত্বন্বর দ্বারা) স্ুগণ্ধীকত। 

স্থগণ্ধীকৃত ( তামুক )। 
ন্পবেল "ফা, (স* অস্্বল্লী?_তু* বল্ী 
ধাঁ” বেল-ফুল)। কচুআদি বর্গের বন্য 
শাক-বিশেষ (481001017090181185 101001- 

গাছ বাগানের ছায়াবৃত স্বানে 

বর্ধাকালে দেখা যায়; ওল গাছের যেমন 
একটি পাতা হয়, অক্নবেলেরও তেমন, কিন্তু, 

পাতা তিন অঞ্গ।লে বিভন্তু। 
অমান '"ষ্.র. (স*)। মারিষার্দি বর্গের 

পু্গ-শাক (00170715175 £1090938) | 

পাতা একোত্তর। ছল" শীন্ঘ ম্লান বা শু 
হয় না। বস্তুতঃ অনেক ফুল একত্র জন্মিয়া 
দেখতে কদম ফুলের মতন হয়। শাঁদাফুল 
ও লালফুল ছুই জাত আছে। ফুল গণ্ধ- 
হীন] ৃ 

অ-্ান'''ণ. (স*)। প্রীকুল্ল। 

অন্বল '"ষ্য* (সৎ অন্প)। - অম্ন। 

রোগ-বিশেষ (01105) । 

অ-বশ...ষ্য. (স* অ-যশস্)। যশের অভাব, 
অপযশ। ্ 

(912) | 

অভীরণ- 

৯১. ] 

অয়ি.."ব্য, (স*)। নারী সম্বোধনে, 

অন্তুনয়ে, প্রম্মে। 

অযুত'''ণ. যা. (স)। দশ সহশ্র, দশ 

স্হত্রসঙ খ্যা (শতকিয়া দেখ)। 

অরগুণ নাই বরগুণ আছে...(হরগুণ দেখ)। 

থাকে । (আর এক অন্বর (6955811 1311)*| অরশ ..ষ্য, (স* অশ্ব হইতে ?)। বঙ্জা- 

| 
পদ | 

] 

নাঁদ বর্গের বন্য বড় ক্ষুপ বাঁ ছোট তরু 
(১০1৪1]1) ড৫1139501011807) | পাতায় 

ঘোড়ার গণ্ধ বলিয়া অনেকে অশ্বগণ্ধা 
বলিয়া! ভূল করে (অশ্বগণ্ধ! দেখ )। গাছে 
কাটা নাই, পাত। বাদামিয়। লম্বা, রোমশ ) 
ফুল শাদা, বেগুন ফুলের মত। 

নীচ সন্বোধনে। অরে 
রে, আরে রে “ব্য. (সণ, অরেরে)। 

অধম-সম্বোধনে, সকোধে আহ্বানে । 

অর্ক .'ষ্য. (সণ অর্কয়তিতাপয়তি অর্কঠ এই 
হেতু সুর্য] আতসী পাথর স্থর্য-মুখে ধরিলে 

অগ্নি বমন করে, বোধ হয় এই হেতু অর্ক 
শব্দে স্কটিক (নির্মল স্বচ্ছ প্রস্তর বিশেষ, 

রত্ুপরীক্ষা দেখ) 1001 015091. 

,অমরে _অর্কঃ স্ফটিকস্ুর্যয়োঃ। তাপ দেয় 
বলিরী অর্বাচীন সংস্কতে অর্ক--আরক 

(অর্কপ্রকাশ দেখ )। হৃর্ধকিরণ যেমন 
চারিদিকে বিকীর্ণ হয়,অর্ক-বৃক্ষের-_-আকন্দ- 

গাঁছের__ফুল (পাঁচদিকে ফুটিয়া পড়ে 1 এই 
: হেতু 'আকন্দগাছের এক নাম আস্ফোত, 

(তু* আম্ফৌত| _অপরা'জতা৷ ) এবং বিকি- 
রণ। আকন্দ-গাছের অন্তাঠ্ঠ স” নাম, 

ক্ষীরী (ক্ষীর আছে বলিয়! ), পুচ্ছী (বীজে 

তুল থাকে বলিয়া, অন্য নাম তুল-ফল) 
ইত্যাদি । আব্্দ দেখ । 

.অর্থ-ঘাস (গ্রাৎ অগ্যঘাস) '.ষ্য. (স+)। সগণ্ধ | 
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পত্র বেণাতুল্য ঘাস বিশেষ (2701970
8017 

801)050917005) | পাতা হইতে গণ্ধ- 

, তুণের তৈলের মতন তৈল বাহির করা হয়। 

মর্কিড ..ফ্য ( ই* 01০11 0 রান্নাদিবর্গের 

গাছ। রান্না দেখ। 

গর্জন 'ষ্য,. (সণ)| ভূতীয় পাঞ্চব। 

হ্রীতক্যা্দি বর্গের তরুবিশেষ (06110178- 

117 ৪1)018)। আসন গাছ তুল্য । 

কিন্ত, তাহার তুল্য কাষ্ঠি খ'দরবর্ণ ন হইয়া 

শবতবর্ণ হয়। এই হেতু নাম অর্জঃন 

(শ্বেত)। অর্জন ছালে চুণের কণা দেখা 

যায়। প্রায়ই নদী ও জলের ধারে জন্মে । 

(এই হেত এক স* নাম নদীসর্জাঃ_ 

প্রায়েণ ন্দীকচ্ছজত্বাৎ__অঃ টাঃ)1 ফলে 

পাঁচট। পাখা থাকে (এই হেতু এক স" 

নাম ককুভ, ককুভ২ দিক্, পঙক্ষাভের )। 

অর্জ,ন কাঠ শত্তু কিন্ত, পাট ফাঁটির! বার । 

অর্া..ণ. (স” আণাক। ভি” অনশা)। 

আণা, আরণ্য মহিষ । 

,অর্র্..ব্য. (স* ৰর্কর হইতে । বর্কৰ 

অর্বর)। ছাগলের ডাক, ছাগলকে ডাক 

বার শব্ধ | | 

অর্প..ধাতু, ('স* অর্পণ)। ' অর্পি_দি-ই, 

স্বাপন করি। (পদ্যে )। 

অলকা ''ষ্য. (দ"* অলক-_পুং-চুর্ণ 

কুস্তল; অলকাশ্চুকুস্তলা অঃ) বক) 

ভঙ্গবুন্ত চুল-অলক ? অলস্তি-ভূষয়স্ত 

সুখ্বং- অঃ টা মুখের শোভা কনে বলিয়া 

অলক; এই কৌকড়া কৌকড়। চুল ললাটে 

ঝুলিয়া পড়িলে_ত্রমরের টা লম্বমীন হইলে 

_ত্রমরক। কেহ কেহ, বলেন, কর্প,রা'দ 

* : ক্ষোঁদ ( খুদ) চূর্ণ; কুস্তলে সেই চুর্ণ থাকি
ত 

অলকাতিলকা ''অলক ও 

অলক্ষণ ঝা, 

অ লি-তলা ১ 

বলিয়া! 'চুর্ণকুত্তল-_অঃ টাঃ)। তরগ্া- 

ভক্জাধুক্ত চুল) মাথার সমুখের চুল ভঙ্জিযুক্ত 

করিয়া_-বাকাইয়া তাহাতে কর্পুর, মেখী 

প্রভৃতি স্গণ্ধ দ্রবাচুর্ণপ্রক্ষেপ করিলে 

পুর্বকাঁলে অলক--কেশ-বেশ_হইত | . 

তিলক রচনা । 

কুষ্টিল কুস্তলের নীচে ললাটে কুঙক/ম গোরো- 

চন! কিংবা চন্দনের বিন্দুর অলঙুকার। সুখের 

আকার, বর্ণ, চুলের স্বাভাবিক ভঙ্গি দেখযা 

অলকা-তিলকাঁ রচনার সেকালের কলাবতীর 

গুগীপন। প্রকাশ পাইত। কোন কোন 

স্থানে চুল না ভাঁজিয়।-ন্মোম্ "দয়! পাটি 

পাঁড়িয়।_অলকা রচিত 'হইত। এখন 

বিবাঁহের সময় বর ও কন্যার অলকাঁ-তিলক 

রটিত হয় | গড়িশীয় অন্কাঁপাঁটি (অলক 

পট ন্তি) এখনও লুপ্ত হয় নাই। অলকী! 

অনুকরণে সোনার সিঁখীর সৃষ্টি হইয়াছে । 

(স)।  কুলক্ষণ। ৭ 

কুলক্ষণবুত্ত। জ্রী” অলঙক্ষণা । অলক্ষণয় 

অলক্ষণ্যে ..ণ. (অলক্ষণ+ইয়া)। কু 

লক্ষণ-ুক্তু । 

অ-লাড়, অনাঁড়..:ণ. (লাড় ধাতু দেখ । 

যাহ। লাঁড়িতে (বা নাঁড়িতে ) পারা ঘ 

না। অতি বৃহৎ” অধিক কিংবা ভারী । 

অইল-তলা..ষ্য.. (স" ব্ললী, 

বলীক; ব্ূলীক নীধে পটল-্্রান্তে (অঃ 

পটলপ্রাস্ত_ চালের ছাইচ অর্থে বলীক )+ 

বলীনি সম্বলভীনি কানি জলানি অত্র-+ 

টাঃ। ৪০ উল্ী, হিৎ গলতী)। চা! 

ট্রাহচের তল | ছীহচ-শলা, পঃ-সণ্ধ 

সময় অইলতলা ,দিয়া যাইতে নাই (ক 

তখন সর্পভয় করিতে হয় )। অইল-ত 



| ১৩ 7 

"বেলগ্লা, অইল-তলা দিয়া ৫বল-তলা." ূ ংশ+ফা* দার, তৃ সৎ অংশহর )। ভাগী 

( বেলতলা_বিন্ববৃক্ষের তল বোধ হয় না। | অংশভাক। অংশীদার (গ্রা")-.*ষ্য. 

বোধ হয় স" বলীক এবং বলভী (হেম?) (অংগী কিংবা অংশদার ঠিক হইত; ভূল 

শব্ধ হইতে বেল মনে হইয়াছে; ফলে, । করিয়া! অংশীদার )। ভাগী। অংশদারি, 

ংশীদারি -“ষ্য. (অংশদার+ই ) ৷ ভাগীর 

বুত্ত। ভাগ। অংশদারী, অংশাদারী ''ণ. 

। অংশদাব+ঈ )। অংশদার-সম্বণ্ধী | 

ঘোর পথ; সোঁজ! পথের পরিবর্তে বাকা ৰা 

ৰ 

অলিতলা-বলিতলা সহচর শব্ধ হইয়াছে )। র 

] 

ঘোর পথ। তু” ইল্লী দিয়া দিল্লী যায়া। 
[ অলি-গলি '"ষ্য.. (সহচর শব | ছুই অশিষ্ট..ণ. (স*)। অশান্ত, ছুশীল; 

ঘরের বলীক--ছ্াইচ-অলি; ছুই পাশেঘর. শিষ্ট - সভা--সমাজে অগ্রবোজা, গাঃ-- 

থাকাঁতে_গলি (গলি দেখ )। অতএব, ৃ অশশষ্ট বাক্য | 

অলি-গলি স্বান একই )। ছুই পাঁশে বাড়ী! অশুচ (গ্রা") “যা. (সৎ অশোৌচ )। 

এবং উপবে ছাইচ থাকাতে অপ্রসব পছুর্গম | ( প্রায়ই ) জনন ও মরণহেতু অশৌচ। 1 

পথ। * চর (গ্রীণ )--"ষা, ৮স*ৎ অশুদ্ধ )। 
টু এ ৰ আণী..ণ. (স* অলীক )। তুচ্ছ, অসার | অশৌচ। 
ঞাঃ _কাপড়খান! সকলে অলী । অশেষ 'ণ (সণ) শেষহীন, সমুদয় । 

অশেষ-বিশেষ ''ণ. (সণ । সহচর শব্দ )। 

শমুদর এবং ,বিংশষ-বৈনক্ষণান সহিত, 
ঙ € অ৩এব যাব শীষ, প$--অঃ করিয়। বুঝাই- 

অলী "যা, (আন বাণী, লী )। 

অভিভাবক, গ্রতৃ (আদাঃ) | অলি-অছ্ছি 

_ধ্য, ং(অছি দেখ? সহচর শব্ধ )। অলি- 

টি 
অঅ ॥ শ্, 

ওয়ারীশ *( সহচন শব্দ )1| অধ্যক্ষ। পাম । 

আলো, ওলো -ষা, (সৎ অলে-বোঁধ ভয় , আশাক "বা, (স*)। শিষ্বাদদ বর্গের, 

ছোটপুষ্প শুরু (5819০8 1074109)। পাতা 

ঝরিধ| পড়ে না বলিয়া অশোক (?)।1 

পাঁত! গাম, নুন পাঠা তাঅবর্ণ (জু* সং 

নাম তাত্পরব )। ফুল দাঁড়ন্ববর্ণ, অপ্নক 

একত্রে জন্মে ( তু” স* নাম পিণ্ীপুটপ)। 

পুংরেশর ৭টা। বর্ধাকীলে ফোটে |" গাঁছ 

অরে শব্দের রূপান্তরে )। নারীকে নারী 
সম্বোধনে। (ব্যাকরণ দেখ )। 

অল্প (গ্রাণ অপ্প )-.ণ. (স")। ক্ষুদ্র, ঈষত, 
কিঞ্ডিৎ। অন্স-্ল্প "এ (অল্প এবং স্থ+- 

অন্ন-স্বল্প ; হয়ত অল্প-সন্ন প্রচর শর্ষ ; 

তু" গল্প-সন্প)। অন্পপরিমিত। 
মলপেয়ে, অপ্পেয়ে-..ণ. (স* অন্গায়ুঃ; 

কিংবা! অল্নীযু+-ইয়া - অল্লাযুয়া__অল্লায়া-: 
মন্নেয়ে )।  মৃত্যুকামনার গালি-বিশেষ। 

ংশ.'ব্য. (স*)। ভাগ। অংশাঅংশি ." 

যয, পরম্পরের নিমিত্ত অংশ। 

“স)। ভাঁগী। অংশদার "যা, ('স 

| 
1 

| 
ূ 

ংশী ' .ণ. | 

প্রায় বীকা হয়। (তু সণ-অমরে-নাঁম 

বকুল, বঞ্গুল বাঁকা )। 

। অশোত --ষা. (স" অশ্থথখ শব্দ দেখ)। 

অশ্বথাদি বর্গের প্রসিদ্ধ হবু 09৮5 

16112109905) পাতার লেজ লম্বা, কলির 

খোল ছোট । বৌটাব কাছে পাতা পানের * 



ৃ 

মতন। অটালিক ও বৃক্ষক্কশ্ধে ইহার বীজ 

অক রিত হইয়া! শিশুকাল সেই খানেই 

, কাটে । গয়া অশোত, গয়! অশ্বখ '্য, অ". 

অশ্বথিকা, গজাশ্বথিকা,__গজা গআ- 

গয়া অশৌত )1 অশ্বথতুল্য বৃক্ষ (৫1083 

[২771) 1, কিন্তু, পাতার লেজ লক্বা 

নহে, এবং ঝৌটার কাছে পাঁনের মত নহে। 

কলির খোল বড়। 

অশ্বগণ্ধা ..ফ্য, (স*)। বঙ্গানাদি বর্গের 
বন্য ক্ষুপ 1৬%1009015 50101016618) | 

প্রায় মানুষের সমীন উচা হয়। গায়ে কাট! 

নাই। পাত! এক এক জোড়া হয়। পাতীয় 

ঘোঁড়ার গণ্ধ বলিয়া নাম। শিকড়ে অশ্ব- 

ৃত্রের গণ্খ আছে। ফুল আপীত, থোব। 

খোবা। ফল অপেক্ষা ছদ্দি (ফুলের 

বহিরাঁবরণ) বড় হইয়া! ফলকে আবৃত করে। 

এই হেতু এক স* নাম কথুকা (কথু-- 

শম্বুক; শ্বুকের খোলার ভিতরে যেমন প্রাণী 

থাকে )। 

॥অশ্বথ "বা. (স* অশ্বখ শব্দের নানা 

বাৎপত্তি হইয়াছে ; গাছের তলে অশ্ব 

থাঁকিত বলিয়া অশ্বথ ; অশ্ব অর্থে__জল, 

ইহার মূলে জল থাঁকে বলিয়া নাম অশ্বথ) 
গ্রীত্ঘকালে ধর্মার্থে লৌকে জলসেক করে 

বলিয়া অশ্বথ।' অল্প বাতাসেই পাতা 

নড়িতে খাঁকে বলিয়া নাম পিগ্পব, এবং 
চল-দল। পিপ্লল, অর্থে জলও আছে। 

হিৎ পীপল, “মণ পিঁপ্, ও” অশস্ত ) | 
অশোত গাছ ( দেখ ॥ 

অনুল্লীল ''ণ. (স)। শ্রীল বাঁ শ্রীবুন্ত যাহা নহে, 

অতএৰ লঙ্জীজনক (বাঁক, অকথা (ভাষা)। 

» অষ্ট-ষ্য, ৭. (স)। আট, আট | সংজ্ঞাহীন । 

১৪ ] 

সঙখ্যা। .অষ্টধাতু.''(স*)। সোন! রুপা 

তাঁমা*সীস! রাষ্তা লোহ! কাস্তলোহ! খরলোহা 

(লোহা দেখ)। কেহ কেহ ক্রিবিধ 

লোহার পরিবর্তে লোহা দস্তা পারা গণন! 

করেন। নষ্টপৃষ্ঠ -''আটপিট দেখ । ' 

অষ্টম ..ই* ১৮১৯ সালের অষ্টম আইন । এই 

আইন অনুসারে পত্তনি নিলাম হয়। বৈশাখ | 

ও কাতিক মাসে দুইবার নিলাম হয়। 

অষ্ট মঞ্জালা...ষা. (সণ)। অষ্টাহ দেবীর 

* মূ্জীলগীত ৷ 

অষ্টম প্রহর (গ্রা" অষ্টম পহর) ''ষ্য 

(স") |  অষ্ট-প্রহর__ত্বহোরাত্রব্যাপী 

হরিসংকীর্তন ৷ হরি বাতীত'অন্য দেবতারও 

অষ্টম প্রহর হইতে পারে। * 

অষ্ট-রস্তা-..(অষ্ট রম্তা কেন? )। প্রবাদে, 

ঘরে নাই অষ্ট-রস্তা, বাহিরেতে কৌচা লঞ্চ-- 

দরিদ্রের বাহাবিলাস সাজে না । 

অষ্টা-কোন্ঠী ( গ্রাণ অষ্টা-কষ্টি )..ষ্য. খেলা: 

বিশেষ। অষ্ট কোষ্ঠ-_ঘর-_চালাইয়! কড়ী 

কিংবা গুটা খেলা। ছুই জনে চারিটা কড়ী 

ফেলিষা “উপর” ও “চিৎ দেখিয়। থেলে। 

যতটা কী চিৎ পড়ে, গুটা একবাবে তত ঘর 
যাইতে পারে। চারিটাই উপর পড়িলে 

একবারে আট ঘর যাইতে পাঁরে। ছকে 

পঁচিশট! ঘর থাকে । মধ্যস্বিত ঘরকে গদী 

অপত্রংশে গাদী বলে। ৃ 

অ-সর্ভতব '.ণ. (স*)। সম্ভব- উৎপত্তি 

বিরোধী, যাহ! হইতে পারে না। 

অ-সাজন্ত ''ণ. (সাজস্ত দেখ) অশে' 

ভন । 

অ-সাড়' “পি. সাড়, শাড় দেখ; 



অ-সাদ, অস্পাধ.''ষ্য. (সাদ, সাধ দেখ)। 

অনিচ্ছা । ্ 

অ-সান .'ণ. (সান, শান দেখ)। অসাড়। 
অসার : গ্রা* ওসার )..ষ্য, (স*)। বিস্তার। ; 

ৰ অসারআলা ''ণ. (আলা দেখ)। 

' বিস্তারযুন্ত। 
 অ-সার..ণ. (স*)। সার-শৃষ্, িরর্থক। 

অ-সুখ-..ষ্য. (স*)। ক্রেশ, পীড়া ৷ অস্ুখ- 
বিস্ুখ .'ষ্য..  ( বিসুখ_-স্ুখ-হীনত। ) 

অনুচর-শর্ব )। অস্তখ ৷ ॥ 

অ-স্থমার ''ণ. (অ+ফা* জুমার) অসঙ খ্য, 

অসীম । , 

অসৈরণ . 'ষ্য.*( স* অসহন )1 অসহা, 8 

অসৈরন সইতে নাঁরি। (নারী ভাষায় )। 
অস্ক-ব্যস্ত ''ণ. (স*। অস্ত নিক্ষিপ্ত, ব্যস্ত 

_নিক্ষিপ্ত; অতএব সহচর শব্ধ )। অতি 

বাগ্র, অতি বাস্ত। (ভাঃ আথি-বিথি )। 

অস্তর'*'ষ্য. €ফাণ। স* বন্ত্র)। প্রথম 

রঙ্গ; কাপড়ের ভিতরের কাপড়, অর্থাৎ 

গায়ে প্রথমে যে কাপড় লাগে। 

৮ শার্শা 

-____- শা কাত 

অস্তান .'ব্য. (ফা*; সণ ত্বান। ফকীরের 

ও পীরের স্থান | 

অন্তাস্ত (গ্রা")''ণ. €(স* অক্নাত)। 

অন্নাত। | 

অস্ত্রশস্ত্র "যয, (স+) অন্ত্রনিক্ষেপযোগ্য, 
শত (স*শদ্ বধে) বধহেতু* আফুধ । 

অস্ত্র অর্থে সামান্ত শত্্রও বুঝায়; 'অতএব 

সহচর শব্দ) । অস্ত্। 
অস্বল-..ষ্য, (স*ম্বল)। মহত্তের স্বান 

বাআশম। 

অ-স্বান ''ষ্য, (স*)। অযোগা স্থান, 

কুস্থান। অণ্ডকোষ । 

অস্থি-.-ব্য. (স*)। হাড়; শবাদ্বি; গা; 

অস্থি-মজ্জা ..অস্বি গঙ্গায় অস্থি দেওয়া। 

এবং অস্থির ভিতরের মজ্জ! (প্রায় সহচর 

শব্দ)। গ্রাধান অগ্তা। অস্থিচর্ম-সার .ণ. 

( স* )। দুশ্চিন্তায়, রোগে, অনশনে শরীরের 

চর্ম ও হাড় অবশিষ্ট (পেশী ও মেদ গত), প্রঃ 

-- অন্নবিনা“অন্নদার অস্থিচম্সার (ভাঃ)। 

অস্িত.'ণ. (স*)। অতাব। অশ্থিত 

পঞ্ক--পাঁটাগণিতের জ্ঞাতব্য পঞ্চম রাশি । 
অঃ পড়া--উপায় চিন্তায় পড়া । 

অহি-রাজ...ষ্য (স* নাম অলিগর্দ ; দীর্ঘ- 
ও ভীষণ বলিয়া বা* ও* নাম অহিরাজ )। 

গোখুরার নিকট জ্ঞাতি শঙখচুড় নামক 
বিষধর সর্প বিশেষ (918. 100198105) | 

হলুদাঁমেটে রঙ্গের দেহে শীখা বা চুড়ীর 
গ্তায় রেখ! আছে । গোখুর৷ অপেক্ষা বৃহৎ ও 

ভীষণ, কিন্ত, তত সাধারণ নহে ৮1১০ হাত 
দীর্ঘ হয় কিন্তু, ফণা তদনুরুপ বড় হয় না। 

অহে, ওহে '*ব্য. | সমাঁন কিংবা কনিষ্ঠকে 

আহ্বানে । 

অহো .'বা, (স*)। ধিক অর্থে, শোঁকে, 

বি্পয়ে । 

* *আ। , 
অ1.'ষ্য. (স*)। স্বরবর্ণ; অক্ষর । ব্য. 

(স*)। বাক্যে সম্মতি, প্রায়ই* হা; 

অন্ুকম্পা, প্রঃ--আ মরি, আহা স্বৃতি, 

গ্রাঃ-_আ এতক্ষণে মনে হইল; সন্বোধনে, 

প্রঃ আলো, আগো। ,উপসর্গ (স*)। 

গত্যর্থক ধাতুর পুর্বে বসিলে বৈপরীত্য, যথা, 

আ-গমন, আ-দান। ব্য. ঘ্যের পূর্বে সীমা, 
ব্যাপ্তি, ঃ--আ-জন্, আ-মরণ, আ-কস্ঠ) 
সাদৃশ্, প্রঃ আখন্বা_্তস্ত-সদৃশ » ণেরু , 



। 
/ 

পূর্বে, ঈষৎ) প্রাঃ--আ-লোণা-_ঈষত্লবণ, 
আ.-তিতা--ইঈষৎ তিন্তু; ( বাণ্তে ) অভাব, 

নিষেধ, প্রাঃ-আ-কাচা, আ-ধোরা, আ- 

ভাঙা! । 

আ| "ধাতু, (সণ আ-যা ধাতু আগমনে | ওৎ 

হি আ ধাতু, ম" য়ে ধাতু । সৎ আয়া 
উচ্চারণ দোষে আ। স+, আরাত-_খা 

আইল, প্রাচীন বাৎ আইলা, ও আইলা, 

হি আরা,ম* যেলা)। আমি আই” না হইয়া 

আ-হি--আসি (আস ধাতু দেখ ); আই- 

আছি--আইয়াছি_-এয়েছি; আইলাম 
এলাম, আইল _এল ৷ আ-ন1 (আনান ) 

-গনা (গমন )-আগমন ৪ গমন । 

(প্রাচীন বাণ সে আম--আএ অর্থাৎ 
আসে । ) 

আ.'বা, (সণ আ)। জ্ঞানে, ক্রোবে_- 

প্রায়ই এ; স্বীকারে-প্রারই হা; পরশে, 

প্রাঃ-আ কি বলিতেছ?  * 

আঃ'"বা.(স)। কোপ স্পর্ধা; পীড়া । 
আঃ মর- কোপে; আঃ মরণ ভঙসনা ; 

আঃ জলন-_-বিরন্তি; আঃ পোড়া, আঃ 

দগ্ধন; ইত্যাদি । ণ 

আই, আউ (গ্রীঃ ) .'ষ্য, '( স* আয়ুস্; ৪ 
আইস )। আমু পাঃ--আউ মিত্ত। নহি 

ছিল, জমের তাড়ন (শৃং পুঃ)। খনা 

বলে-্ফুরাল আই। (তু* পরমাই, প্রমাই)। 
আই...য্য, (সৎ আর্যা)। (প্রাচীন বৈষ্ণব- 

সাহিত্যে) মাতা । (ম* আঈ, আসা" 

আই-মীতা )। 

আই আই.'"ব্য, ( সৎ অয়ি__সম্বোধনে, 

প্রশ্নৈ-_বা আয়ি_আই)। বিস্ময়ে, প্রা 
, শপ্বাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই 

১৬ 

(ভা) নিন্দার, প্রাঃ--আই আই পড়েছে 

মুখে* কাজরের শোভা ( চণ্ডীঃ)। আই 

মা''বা,. (সণ অয়ি মাতঃ)। বিন্ময়ে 

( নারী-ভাষায় ), গ্রঃ-_-আই মা কি হবে ! 

আই "'প্রত্যার (স* আয়ু হইতে? তু জীব, 
»জীবন, জীউ-_যেমন খাঁবাজীবন )। আদবে 
মান্কুষের নামের শেষে বসে, প্র_ছিরাই-- 

শ্রী-_ছিরা,+আই ; দনাই-_দন! _জনা- 

দন4+আই। ব্যাকরণ দেখ। 
আইজ, আজ '.আজি দেখ । 
'আইড়, আড় ..আড়ি দেখ । 

আই-ট্াত "৭, (আই-আসি (আা ধাতু 
দেখ),টাই-_ধাই ধাবিত হই") । আসি-বাই 

বা গমনোদাত,াঃ- প্রাণ আই-ঢাই করে । 

| আইদ, আদ.'য্য, ণ (স" আদি, আদ) 
প্রথম, আদা, প্রঃ--আদগঞ্জা ভোগবনী | 

আইন .'ষা. (আণ) | রীাজবিধি। আইন- 

কানুন "(আঁ ; সহচর শব্দ )। রাঁজবিধি- 

বাবস্ব|। পাঁচ আইন ..হ্রীঃ ১৮৬১ সালের 
পঞ্ম আইন - পুলিশের কর্তব্য বিষয়ক 

আইন। সাত আইন "*গ্রী; ১৮৭৬ সালের 

সপ্তম আইন- জমিদার ও লাখেরাজদারের 

নাম বেজিষ্টারি করার আইন । চৌদ্দ আইন 

'*বেশ্তাদের পরীক্ষা ও নাম রেজেষ্টারি করার 
আইন। ( আইনটা উঠিয়াগিয়াছে )। 

*আইবুড়া ''ণ. (সণ অবুঢ়-অয়বুঢ়-অইবুড়- 
আইবঝুড়া | য় স্থানে ই হয়। ও" আবিহড়া)। 
অবিবাহিত। অবিবাহিতা । আইবুড়। 

| ভাত..'আব্যুঢ়া কন্া পিতৃগৃহে যে শেষ ভাত 

খায়। বিবাহের পর কন্তার গোত্রান্তর হয় । 

( অবিবাহিত বালক ও বুবকেরও আইবুড়া 
ভাত হয়। 

শশী শশী শী ৮ 
রঙ 



|, 8.1 

আইলা ''এয়ো দেখ । | | (প্রায়) পাক! হলুদা ও লাল রঙ্গ হয়। 

আইল, আল .'ষ্য. (স* আলি)। * ক্ষেতের | হিন্দুস্বানের আল রঙ্গের সজাতি। 

আলি বা নিয় বধ । আইল পথ ..ক্ষেত্রের | আউ মীউ ..ব্য.। ব্যাকুলতায় আঁ মী শব্দু। 
আলি-রুপ পথ । তু* কাউ মীউ, প্রঃ__-আঁও মাঁও করএ জম 

আইলপনা, আলপন।...ষ্য. (সৎ আলিম্পন, দাতে করএ খড় (শৃং পুঃ)। 

-আলেপন )। (প্রায়ই শাদা রঙ্গের ) পিঠ- | আউদড় ..ণ. (স” উদগ্র। আছড় দেখ)। 
লীর গল দিয়! চিত্র করণ । ছু | অবদধ, উদ্ধৃত ( কৃত্তিঃ, কবিকঃ )। 

আইষ, আষ.'ষা, (সৎ আমিষ-_মাংস)। : আউন্স ''ওজন দেখ । 
বাণ্তে (প্রায়ই) মত্সের শক্ক , মত্স মাংস, | আউরা "ধাতু, (স* আরু পিঞ্ালবর্ণ; সৎ 
প্রঃ_আইষ কৌটি, আষ হাড়ী। (মাছেন্র। আৰু ত্রণ )। আউবাই--পিজ্ালবর্ণ হই। 

শন্ক। এই অর্থে ওতে কাতি_-স" কাত | ফোঁড়া আটরাইয়াছে, আউরেছে,_-লাঁল 
লশক্ক) হিচ চোয়া, ছিলকা ; মণ খবল। হয়েছে, স্থতবাং ব্যথা দিতেছে ॥ আউরানা । 

চারি ভাঁষায়' চাঁরি শব্দ থাকাতে সিদ্ধ | (00810 1090192)। 
হইতেছে, সৎ আমিষ শব্দের অর্থ- সম্প্রসারণে ; আউল -'ষা (সণ আকুল, ব্বাতুল )। বাউল, 
কা” অর্থ)। আহইষ ফল, আষ ফল ..ষ্য. | ৰ আকুল, প্রাঃ-বাউলকে কহিও লোক 

ফল তরু (921)011010 1006917)| লিচু | হইল আউল (টচৈঃ চঃ)। আউলিয়া, 

গাছের জ্ঞাতি। লিচুর ফুলদল নাই, আইষ আউলো ,-কাতুল-প্রায়। 

ফলের আছ উভয়েই পুং ও স্ত্রী পু্প | আউণ, আউলা : 'ধাতু, ( আলা ধাতু দেখ )। 

পৃথক, কিন্তু একই বৃক্ষে। ফল গোলাকার আউলাই-মোচন করি, টি 
মন্থণ, আপীতরন্ত, এক আঙ্গা,ল, বীজ | কবরী-জ্ঞানদাস। .প্রঃ-_-আউলাইল, 
আমিষ-গণ্ধ শাসে মাচ্ছাদিত। । , মাথার কেশ_ চৈতন্তমঙ্গল। 

আইষ্টয়, আঁ্টে .'ণ. (সঁ* আমিষত1 বাণ ৷ আউশ*.য ষ্য. (স*. আশু শীঘ্ব)। ধান 
ইয়।)। আমিষ_মাছের গণ্ধ-বুক্তু । ৰ দেখ। 

আদ, আমী-.ষ্য. (সৎ আয়, আর্িকা)। ! আএন্দা 'ণ. (ফোঃ। তু স* আয়াস্ত)। 
পিভামহী, মাতামহী (আজ! দেখ ) | আগানী, প্র€-_আাএল্দা সন; তু" আঁূছে 

আইঈ-শাশ যা, (শব শাশু-শাশ ) শ্বাখু  বছক। 
ড়ীর মা। । আএব ''আয়েব দেখ । 

আউছ, আছ...ষা, (স*আচ্ছুক) ও* : আওজ ..ধাতু, (স* আ-বুজ--আ-বর্জন, ঈষৎ 
আছু)। আচ্ছুকাদি বর্গের ছোট তরু বা | মোচন, দান)। আওজি-_ঈষত ত্যাগ বা 

ক্ষুপ (810110058 ০1607100115) ফুল শাদা | মোচন করি॥ আঁওজা ॥ (কপাট আও- 

ঈগণ্ধ) অনেক একর হয়, অনেক ফল; জিয়া_-আগজে_শোনা যায়; সুতরাং 

একত্রে জুড়িয়া যায়। শিকড়ের ছালে | আন্জ ধাতু স্বীকার করিতে হইতেছে ।), 
৪ সু 
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আঁওজা .. ধাতু, (সৎ আৰর্জিত হইতে )। 
আঁগজাই-_ঈবৎ মুক্ত বা ত্যন্ত করি॥ 

'আওজানা ॥ 

আওট..'ধাতু (স" আ-বুত-_আ-বর্তন )। 

আওটি-_ছুগ্ধাঁদি আলোড়ি। পিত্তলাদি 

ধাতু দ্রব করি? প্রাঃ _ছৃপ্ধ,আওটি দধি মথে 

তোমার গোঁগী (চৈ চঃ) ॥ জা ওটা, আওট ॥ 

আওটা "ধাতৃ, (স* আবর্তিত) । 
টাই_-আলোড়িত, দ্রবীভূত করি ॥ আও৪- 

টানা ॥ প্রঃ-কেহ বা আনছল ছুগ্ধ আব- 

নে চুলাতে রাখি বেসালি ( চঞ্ডাঃ )। 

আওড় ..ধাতু, (স* আ-বুত-আবৃত্তি)। আও- 

ডি-পাঁঠ করি। রি আওড়িয়া, 

আওড়ে-শোনা যার ।) আওড়া ॥ 

আগড়া "ধাতু, (সণ আবুত্ত হইতে )। 

সজল করি॥ আগ্ড়ানা ॥ 

আওতা '' (ম" আবৰছ চ)। আনুত 

স্বাণ? ছায়।; প্র প্র -আওভার গাছ। 

আগর "যা, (সণ বণ্ধ, বনতী_উর্মরজ্জু। শৃং. 

« পুঃ$আওদ)। লাঙ্গল দেখ। 

আঁও-মী9, আঁউ-মাউ .'ব্য, ( আ-ই।, 

মা)। ভয়ে বিহ্বলহা় ্ ম! ধ্বণি। তু 

কাও মীও।" 

আওয়া ..ফ্য,. (সৎ অর্শ)। নাকের অর্শ 

(30105 ০0) 17০09৫) | গোরু দেখ । 

আওয়াজ ..ব্য. (ফাণ আবাজ; ভু সণ 

আ-বাদ্য__-লা-শব )। বাদ্যযন্ত্রের শব্দ (তু 

পাঁখোয়াজ )) গলার শব্দ । 

আওয়ারী..'ষ্য. (সৎ আৰ্রী )। মধ্য-স্থিত 

আবৃতি ব| আবরক। বাড়ী, প্রঃ সাথে 

ফিরে আওয়ারি আওয়ান্ি (কবিকঃ )। 

/.*  (অপ্রচঃ)। আচীর দেখ । 

আঁ- 

আ৪- : 

] 

আওয়াঁস '.ষ্য. (স* আবাস )। প্রাচীন বাঁৎ 

( বর্তমান ও*) -তে রাজপ্রাসাদ । 

আওরৎ .'ষ্য. (আ*)। স্ত্রীলোক । 

আর্দা ..ষ্য...( সৎ আবর্ত )। গানের ছন্দের 

পুর্ণ রর বা! ফের। 

আওল..ণ (অৎ অব্বল)। শ্রেষ্ট, প্রথম, প্রঃ 

_ল্সাঁওল জমি,দই। | 

আাঁগলাত -'ষা, (আৎ অউলাঁদ--সম্ততি )। 

ভূসম্গন্তি। 
জাগসা''গোরু দেখ । 

আঁক ..ফ্য. (সৎ অঙ্ক )। সঙ্ঘ্যা-সন্নিবেশ ; 

গপধিঠ। আঁক *ষ1-_গণিত্ের ফল নিফাঁশন | 

আঁব-ছরা, আঁক-চরা -ষ্য. (সৎ অঙক-ছট। 

_চিহন-সমূহ বা চিহ্ন-রেখা)। চিহশ্রেণী, 

দাগ; গ্ঃ-_আঁকছরা পাঁড়া, কাট! । আঁক 

কাট। 'দাগকরা । 

আক ''ধাডু, ( স" অন্ক ধাতু -চিহনীকলণ ) 

. আকি-চিত্র লিখি, চিহ্ন জঃ আঁব1| 
ভাত আঁকা ' 'পুড়িষা চিহ্নিত ত 

আকনাদি ..ঘ্য. (স” ৰিদ্ধকর্ণী, লন 

: হি* আঁকনাদি; ও* অকান-বিধি )। 

গুড়ুচীর মতন লম্বা লতা (56901721018 

বেড়ায় 

ও গাছে চড়িয়া ঝোপ করিয়! থাকে। ফুল 

অত্যন্ত ছোট । পাতার মাঝে ঝৌটা, এই 

হেতু স* নাম, কর্৯_পাঁতা-বেধা যার। 
(তন্য চলিত নাম নিমুকা )। 

আঁকনি, আকনি ''যা, (আকা+পানিল 

আঁকানি, আকাজল। ফা* আখনী, 

যাখনী-মাং সর ক্কাথ )। পলাঁও বাধিবার 

নিমিন্ত মাংসাদিবু প্রস্তুত রস | 

|)617907100118) কিস্তু। সরু। 

| আঞন্দ 'ষা- (স* অর্ক, মন্দার, মনদারষ্চা- 
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, »ইকপর্ণে-অঃ। অর্ক ও মন্দার, ছুই নাম | আকৃশী-..আঁকুণী দেখ । 

মিশিয়। বা" নাম আক-ন্দ; অর্ক দেখ; 

অর্ক হইতে ও* অরথ নাম; হি* আক এবং 

মদার, ছুই-নামই আছে, বিশেষতঃ মদার )। 

অর্কাদি বর্গের ক্ষীরী ক্ষুপ (08191001 

শ্বেতআকন্দ ''ষা, (*স 

শ্বেতার্ক )। যে আকন্দের ফুল শাদা,। ছোট 
ক্ষুপ (০8109010019 01090018) | পাঁপড়ী 

উধর্বমুখ্খী, | (অধিক দেখ| যায় না)। 

প্রবাদে-শুখন। ঘায়ে আকন্দের আঠা- 

আকন্দের ক্ষীরআঠ| ঘা-ক্ষতের না কি 

ওষধ; কিন্তু, যে ক্ষত শুখাইয়াছে নাহাতে 

এরই ক্ষীরধগ্রয়োগ অনাঁবশ্তক এবং ক্ষতের 

উত্তেজক । অনাবন্তক কলহ কিংব| বিদ্ 

উৎপাদন; নে কলহ মিটিয়া গিয়াছে, 

ঠাহার পুনঃ উত্থাপন । 

আকরকবা ''ষ্া, (সৎ অকন, অকরকরব্ ; 

এই নাম অমর হেমচন্দ্রাদি কে।শে নাই; 

ভাবপ্রকাশে আছে,_উদয় টাদ )। সোম- 
রাজী-আদি বর্গের শাক (4708০)0105 

*::ঠ10917055) | 

05161101010) | মুল (991116915) ওষধে | আ-কীড়া-.'ণ. (কাড় ধাতু )। 

লাগে। 

আকল "ব্য (সণ কলি হইতে? )। মাঁংস- 

পি, কড়া,_-পান্সে আকল হর। (ওৎ 

বি, হি” ঘট )। 
আকড়ষী, আঁকুড়ষী:..ষ্য. (স* আকর্ষী) | ফল- 

পুদ্পা্দি পাঁড়িবার অঙ্কুশ) প্রাঃ রূপার 

আকুড়সি হাথে রূপাব পুদ্পসাজি (শুং পুঃ)। 
আকর্ষ -'ধাতৃ, ( স” আ-কষ-আকর্ষণে )। 

আকর্ষি--টানি। (পদ্যে)। 
আঁকৃশলী ..ষ্য. (সণ অক্ষ-শলাক! )। ঠেঁকী 

দেখ । - | 

আক্সার .'ব্য. (আ)। সর্বদা । 

আঁকা ''ধাতু. (আক ধাতু আস্তে )। আঁকা-ই 
-অঙিকত করাই ॥ আকানা ॥ 

আকা ..ণ. অঙ্িকত, চিহ্নিত; জলাঁভাঁবে 

দগ্ধ। আকা-জোখা-(জোখা দেখ)। « 

আঁক| এবংমাপা । আঁকা-বাকা ..ণ. (সং 

অন্ক ধাতু-গঠি, অক ধাতু বকুগতি) 

বন্ক ধাতু গতি, কুটিল গতি; অতএব 
আকা-বাকা সহচর শব )। এদিকে ওদিকে 

বাঁকা । 

আ-কাচা'.'ণ. (কাচা দেখ)। কাচাব! 

ধোয়া নয়। 

আ-কাটা ..ণ (কাট ধাতু )। কাটা হয় নাই 
মাহা; ও18-ধান আ-কাটা পড়িয়া 

আছে । 

আ.-কাঠ '.ণ ( আসাঁদশ্ার্থে )। কাষ্ট- 

সদৃশ কঠিন, নীরস, শুফ। ও1৫-আঁকাঠ 
ুর্খ,_নিরেট মূর্খ ঃ আকাঁশের আকাঠ ধরণ 
_-আকাঁশের কাষ্টবৎ শুঞ্ধ ভাঁব। 

কাড়া হয় 

নাছ যাহা; প্রাঃ- আকীড়া চাউল । 

আঁকাড় ''ধাভ, (সৎ আল্রেখড় হইতে? তু 
এক আঁকাঁড় ধান__ছুই হাতে বেঙঈগন করিয়! 

ধরিলে যত ধাঁন গাছ*ধবা যাঁয়। অঞ্কীকৃত, 

অভূকধৃত হইতে আকড়ানা? বা, 

আঁকাঁড়, ও আকোটি, শুং পুং আকড় । হি 
অকৰ্ধার, অঁকৰার; হিৎ কৌলী (কোল 
হইতে) | আকাঁড়ি-বাহ্ দ্বাপা বেষ্টন 

করি। প্রঃ আঁকাড়ি করিয়া দানা পুরিছে 

বদন (কবিক্?)॥ আঁকাড়া ॥ আকাড়'' ষ্. 

ছুই বাহ্ দ্বারা বুত্ত করিলে মে পন্রিমাণ, 
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হয়। আঁকড়া-আকড়ি, বস্তু ভঃ আকাড়া- 

আঁকাড়ি -.ঢুই জনে পরস্পর ধবা। 

আঁকাড়া ..ধাঁতৃ, (আঁকাঁড় দেখ )। আকা 

ডাই, চনত ধাণ করি॥ 

আকাড়ানা, আঁকড়ানা ॥ 

আ.কামানা ..ণ. (কাঁমা ধাতু দেখ)।, 

কাঁমান। হয় নাই যাহ| | * 

আঁকার ..ষ্য. (স”)। মুত, দেহ। 

আকাঁব-ঈঙ্িত ''ষ্য. 

আকাঁর-প্রকার --ষা. (স*; সহচর শব্দ )। 

আকাল ..ঘ্য. (অ* অকাল। হিৎ অকীল, 

আঁকাঁল, ও” অকান্য। সৎ নিষেখার্থ অ 

বাতে আ হইয়া থাকে )। ছুঃপমধ, 

_ ছুর্ভিক্ষ, অভাব । 

আকাঁশ (গ্রাগ আগাশ ) '“ফ্য (মৎ)। নভ2। 

আকাশের গতিক -'বায়ুর অবস্থা (০৪- 

061) | আঃ ঘোর করা.-'মেথাবৃভ হ9বা। 

আঃ কাটাল করা .'নির্ল হয়া । আঃ 

চকশ। করা "মেঘ বৃষ্টির পর দীপ্ত হওরা। 

আধরণ করা ..বুষ্ট ধরির| যাওয়া,না হওয়া। 

আকাশ-পাঠাল অন্তর "বহু প্রভেদ। 

আঁকাশ-পাঁতীল ভাবা...একবাঁ? উদলে্ব বসু 

উতের্ব একবার নিয়ে বহু নিয়ে দৃষ্টি করি 

চিন্ত।। হাতে আকাশ পাম যাহা 

আকাশের তুল্য*শুন্ত বো? হইতে ছিল, 

তাহার মুর্তিমান হওয়া, ছুরাশ। || সিদ্ধ, হওয। ॥ 

আকাশ ভাঞ্গিয়। পড়া ' আ ঠিশঘ বর্ষা । 

আকাশ ভাঞ্জিয়া মাথান পড়া "বিষম 

বিপদে, শোকে পড়া ; প্র শুনে রপ্রাৰ হী 

শোকে করেন হার হায়। আকাশ ভাঙ্গরা 

'যেন পড়ল মাযার ॥ (মাঃ) আকাশ- 

প্রদীপ ..কাঠিক মাসে আকাশে প্রদীপ 
ম্প্দ থা ৮ 

(সণ; সহচন শব্দ )। | 

আঁকাশ-বালি 'ষ্য (সং আকাশবল্লী ৷ 

ৃ 

| 

] 

] 

| 
| 
| 

| 

| 

| 
] 

জালা । আকাঁশ-গঞ্জা। ' "আকাশের তাঁর- 

ময় নদী (01119 ৪১) | 
হিৎ 

অমর বেল)। পররুক্ষজীবী, সরু পত্রহীন, 

হরিভবর্ণ লতা (0855)'018 6110011719) 

ফুল ছোট ছোট। ফুল দল ৬, পথ 

কের ৯ কিংবা ৬। বাস্িরেৰ ছুই সারিব 

কেশবেব পরাগাশব ভিতব দিকে, অন্ত সারির 

গরাগাশর বাহির দিকে খোলে । (আলগা 

।, লতা দেখ )। 

আকিঞ্ন ..বা, (স*)। দীনতা; অনুনয় 

বিনয় । 

আকু-বীকু (করা )'"ষা, টু ( 'আকা-বাকা 

দেখ)। বাকুল ভাবে চেষ্টা, একবার 

আঁগান। পরবাঁর পাছান|। (রুপান্তর, আকু- 

পাকু, হাকু-পাকু )। 

আকুড় 'ষা, (সদ) অঙ্কুর; অঙ্করোহ 

ভিনৰোছিদি--অ2 ; অগ্ভকাতে লক্ষ্যতেই- 

নেন-ুমঃটাঃ। অতএব অঞ্কুর অর্থে 

অভিনব উদ্ভিৎদর কেবল উধ্্বগামী অজ্ঞ 

বুনার না; কিন্ত গ্ররোহাইগকুরঃ_হেঃ)। 

বীজ হইতে নবজাঁত উদ্ভিদ । 

আঁকুড়া ''ধা, বড় আঁকুড়ী ( লাঞঙ্জণ 

দেখ )। 
আকুড়ী আঁকড়ী-'যা, বজেনর অঙ্ক 

প্রাস্থই বাঁকিয়। বাহির হয়; ইহা হইতে 

অরুকশ ; অঙকশাকার চিহ্ন, রঃ ক-এ 

আকড়ী; লতাদির প্রান ((010111) | 

আকুল-বাকুল '*ষ্য- (সণ) সহচর শব্দ )। 

অতিব্যাকুল, বিহ্বল । আকুলি-ব্যাকুলি 

( গ্রা* হাকুলি বিকুলি ).ফ্য. আকুলতা:. 

র্যাকুলতা । 
১০০৩০ ৫১ ১ প্ি৬০৬ ০ 

০ 
০ দি জি রি _ ০০. 



তা 

আকু ভ-প্রকৃতি --ষ্য. 

আকোড় "*ষ্য. 

আক্কেল "বা, 

| ২১ 

-ব্যাকুতি--'ষ্য. €( স* আকুত, ৰ)াকুত; 

ঘহচর শব্ধ )। আকৃত--অভিগ্রায়» মনের 

] 
| 
| 

ৃ 

ভাব, বাঁকু ত-ভঙ্তি ; মনের ভাব জানাইতে : 

অজ্ীভঙ্ি । 

আকুশী--'ষ্য, স্? অঙবুশ, অঞ্ক্ষ; ও 

'াঙুুশি)। অঙ্কুশ, আকুড়ী। (স্রঘ। 
আকর্ষী, আকর্ষণী হইতে বোৰ হয় না; 

কারণ তাহ! হইলে আ-( কুনী) হইঙ না; 

চ্ডীদা.স আঁকৃষি__স” অঙকুষ) কৃতিবাসে 

আঁকড়ি অন্য শব্দ )। 

(স* আঅহচর শব )। 

প্রঃ--আকুতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর, লক্ষণ 
( চৈঃ চ৫) ্ 

3” ধন্তাঙকু-শ্থেত অঙেকাল)। ক্ষুপবা 

ছোট তবু বিশেষ ($1210010101910021 

০11) পাতা একোত্তর। সরু ডাল পরে 

কাট! (শল্য) হয়। ফুল শাদ! ফল গ্রার 

জামের মতন। কাঠ শত্ত, শাদা, ছড়ী হয়। 

কোথাও কোখা9 বাঘ-আঁচড়! বলে )। 

(আ* আকল্)। বুদিধ, 

বিবেচনা, সংসারবুদিধ | আঃ দেওয়|... 

শেখানা, ঠেকাইয়া শেখানা, প্রতিশোধ 
দেওয়া । অঃ গুড়,ম ''বুদ্ধিলোপ | বুদিধতে 

তোপ দাগা ()। আঃ সেলামি-*'বুদ্ধি- 

দোষের দণ্ড | প্রবাদে--পাগল ক্লি গাছে 

ফলে, আক্কেলেতে পাগল বলে। ক্লাক্কেল- 

মস্ত ''ণ. (আকল+ফাঃ মন্দ) বুদ্ধিমান, 
সংসারজ্ঞানরান্ | বে আক্কেল ''ণ. অজ্ঞান। 

বে-আক্কেলী '.ণ অজ্ঞানের যোগ্য। 

গাকা'"'ণ. (সৎ অক্য়ে; হি" অকরা, ওৎ 

অকরা)। ছুমূল্য।” 

| 
] 
1 

] 

আক্ষেপ ন্ | ( স") আকর্ষণ; রোগ- 

বিশেষে দেহের আক্ষেপ (০9৮৮৪131017) 

হয়; (স"-) ভঙসনা--মনের আক্ষেপ; 

(বাণ) মনস্তাপ, খেদ। রঃ 

আখ (গ্রাৎ আক )''ষ্য. (স* ইক্ষু হয্যতে 

টলিউড টি ১5 

( স" অর্ডেকাট, অঙ্কোল 

(& 12041 

ভোল্কু, বাঞ্ছাতে - অংটাঃ) ও* আখু; হি, 
উ“ঁথ, ঈখ & মণ“ উস; ঢাকায় আউখ, 

কুষইন ( দেখ )। মিষ্ট-রস ওসিদ্ধ কফজা৩ 

ওষবি 

আখের ভেদ,(১) দেশা ''সবু সৌজ। গ্তামবর্ণ, 

ছোটপাব, সহজে ত্বকৃ ছাড়ান যায় না। 

এই আখের চাষ বগ্াদেশ হইতে প্রায় 

উঠিয়া গিয়াছে । (২) পুঁড়ী..স" পু 

পৌগুক (প্রাচীন গৌড়ের নিকটবর্তী 
পৌগুবধ্ন নামক নগর ছিল; উত্তম 
গুড় হই বলিয়া গৌড় নাম (), তেমনই 
পু্ধ-ইক্ষুব জন্য পৌগ্ড,-বর্ধন নাম ()। 
রাড়ে এই | আখের চাষ নাই কিন্ত, ভারতের 

উত্তর পশ্চিম ও দক্সিণে (হি") পৌড়া 

নামে এই আখের চাষ আছে । এই আখ 

ছাড়াইয়া খাইবাৰ নোগ্য। (৩) কাস্তারী 
-খুসৎ কান্তার, ও* কাস্তীরী)। ওড়িশা 

চাষ আছে (৪) খড়ী ':ত্বক্ শাদা, খড়ীর 
মতন; এই কষ্টসহ এবং মিষ্টরসপ্রদ আখের 

চাষও কম হইয়াছে (৫) কাজলা, 

কাজলী-*'(স" কজ্জল হইতে)। ত্বকৃআরত্ত- 

কষ্তবর্ণ; আখ রসপূর্ণ কৌমল সনু কিস্তু, 

সহজে রোৌগগ্রস্ত হয় ; চাঁষও কদাচিৎ হয়। 

(৬) বোম্বাই ..(বোম্বাই নগরের নাঁম হইতে) 

স্থল দীর্ঘ কোমল ত্বকৃ আনীলরক্তববর্ণ; প্রায়ই 

রৌগগ্রস্ত হয়। (৭) গ্ঠামসাড়া -্াম- 
গীতবর্ণ সার-ত্বক বলির! নাম ?)। এই,আখ্ 

(58001091801 00701008101100) | 

বচ 8৪08 সি না 
(8 ছি 

প্র নত ০ 
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যেমন রসাল হেমনই দীর্ঘ ও স্থল হয়, ত্বকৃ | আঁখর -'ষ্য. (স" অক্ষর)। হাতের লেখা 

সবল কঠিন। বঙ্গে এই আখ এক্ষণে | অক্ষর, অক্ষ! আঁখর কাট|, পাড়। .. 

শ্রেষ্ঠ । আখের ডগা ..আখেব অগ্রভাগ যাহ; লেখা, দাগ কাটা । আখরিয়া, আখীরে ''ণ 

| পুতিয়া নূতন গাছ করা হয়। আখমমাড়া '. (স* অক্ষরিক; বা* আখর+ইয়! )। 

আখ পিষিরা রস বাহুর করা। আখমাড়া | লিপিদক্ষ। খুঁট-আখরিয়া, খুঁট-আখসবে 

গুঁড়ী-বস বাহির করিবার কাঠের দেশীর | * "*কদাকার অক্ষ যার, অক্পবিদ্যা বার। 

র্্র (গুঁড়ী দেখ )। আখ মাড় কল..রস। (এট দেখ) ্ 
বাহির করিবার আধুনিক লোহার দন্ত্র। | আখরোট *"যা, (সণ অক্ষোড়--অঠ গিরিস্তবে 

আখ-শাল ..(সৎ ইক্ষশাল। )। আখের রস 

হইতে গুড় করিবাঁব যন্্রাদদি সহিত চালা । 

আখুয়া, এখ| -'ণ. ( আখ+উয়1)। ইক্ষু 

পীলুবুক্ষে-অঃ টা; অন্য নাম কর্পরান 

(অঃ), অক্ষোট, আক্ষোট )। আফগান স্থান 

হইতে ভূটান পর্য্যন্ত হিমালয়ে এই গাছ 
(৬/৪170৮ 1851805 ,19818) আছে। 

ূ 
জাত। । 

ফল তৈলান্তু। কাঁবুলী 'এই গাছের ফল 

ূ 

আখজ ''ষয. (আণ)। আঁকৃমণ, বলপুর্ধক 

গ্রহণ (আখেজ দেখ ।) 
আখর্টি, আখুটি 'যা. (সৎ অখট্ি-অসদ্। 

(আখরোট ) বিকুম্ন কৰে। কিন্তূ, ফল 

অপেক্ষা কাষ্ঠ মূল্যবান। এই গাছে নে 

বাবহার__শব্কল্পঃ)। নির্বধ, প্রাঃ! বৃহদাকার কির্পখাপবা জন্ম, তাহ! কা 

আখুটি করিল বেণে তাহা কারণ! অপেক্ষা মৃল্যান। দেশী আখরোট ". 

( কবিক£); বালাকালে নিমাই চঞ্চল ৃ এবঙ্াদি বগের তনু (81৩001105১ 01101098 

অতিশর। মে আখুটি কবে তাঁ ঈশান --]110012711 ড/211101) (109 087010- 

. সমাধয় ॥ (চৈঃ 5£)। আখটিন়া, আখুট্ো ''; 090| এদেশের গাছ, কিন্ত, কোথাও 

ণ ( আখটি4ইয়া)। আঁখটি করেষে। | প্রচুর নহে। ফল কাবুলী আখরোটের 
মতন তৈলান্ত ।* আঠির মধ্যে ১৫ বীজ 
থাকে । বাঁজের শাসে তেল আছে । 

আখ ..যা, (স* উখ|)। উনান (দেখ)। 
আখাড়া, আখড়া '"ষা. (স* অক্ষব্াট ; হি" 

আখড়া, ও অখড়া, মণ অখাড়া )। মল্প- 

ভূ্ি; গীতবাদাদি শিক্ষান্থান? বৈষ্ণবদের 

আখড়!-বাখড়া (গ্রাণ এখ্ড়ো-বেখাড়ো )..৭ 

(স* আথঞ্চিত বিখঞ্ডিত ) | ফাটা, 

ভাঙ্গা । 

আধখন্তা .'ণ. (ফাণ)। ছেদিত মুক্ষ, প্রাঃ 

_+ঘোঁড়।৷ আখ্তা করা। পু ৎ 

আখথু, হাখুথু ষ্য। হোয়াক হোয়াক 

থুথু, হ্যক্কার গ্রকাশ ; ত্বণা। (হি আশু | কীর্তনন্থীন। আখাড়া-ধারা-..আখাড়া? 

আখনি ''আকনি দেখ । কর্তা । আঁখড়। দেওয়। ''গীতবাদ্যাদি? 

আ-খন্ব। ..ণ. (সণ স্তম্ত--বাঁ" থাম, ও* হিৎ অন্ুণীলন । 

আখি, আঁখ..'ষ্য. (স* অক্ষি) ও* আখি$' _খম্বা । আ-সারৃশ্তে )। স্তত্ততুল্য দৃঢ়, প্রঃ 

হিৎ আঁখি । আঁ* আইন) | চোখ (পদ )। ॥ ' *-আথন্বা জোয়ান । 



আঁথি-ঠার "চোখ দিয়া ঈঞ্গিত (ঠার 

দেখ)। 
আখুঞ্জি '“ষ্য. (ফাণ)।  মুসলমানী ভাষায় 

মুসলমানী পাঠশালার শিক্ষক । 
আগ্মের."*ষ, (আত আখীর )। অস্ত, ভবিষ্যৎ, 
'শেষকাল। আথেরি '.ষ্য. শেষ । আখেরী 

এ... শেষসন্বন্ধী। আখেরী বিবি টু 

বত্সরের শেষের কিন্তি। 

আ/খাজ, আথজ ''য্য.. (স" আকোশ, আ" 

মাখজ -গ্রহণ ? )1। আকোশ, দ্বেষ এ 

আগ ..৭. (সৎ অগ্র)। উচ্চতম, ওঃ -আগ 

ডাল; আদা» প্রখম, ওাঃ--আগে* চলা, 

আগে বল" (স্বান ও কাঁল-ছুইএনই 
প্রথম) আগে-পাছে "ব্য, আশ্রে ও 

পশ্চাতে । 

আগড় ''ষা, (স* অর্গল)। বাঁশের কপাট; 

পাল! পাটার কপাট; দে কপাট কব্জ।র 

ঝোপান। না থাকিয়। মাটি? 

চলে। 

আগড়-বাগড় 

আগড়ম্-বাগড়ম্ 

উহা নানা কাজ। ছেলে-ভোলানা ছড়ায়, 

“আগড়ম বাগডম ঘোড়াডম সাজে'__-সমর- 

সজ্জ|) যথা, আগর ডাগা ঘণ্টা ঘুমুরেন 

ঘট! (মাঃ)। ডম-ডোঁম? ঘে ডোম 

আগে ধায়, বাগ-বল্গা ধবে, মে ঘোড়া; 

সেবা করে ()। পূর্বকালে ডোমের! পরই সব 

কাজ করিত এবং সৈনিক হইত । 

আগড়! '"ষা, (সৎ অগ্রবর্তী-হইতে ?7; বা, 
আগ+ড়া; হিৎ অগড়া; ও অগাড়ি )। 

চাঁ্লশূন্য ধান, আছুগি -শীষের আগায় 
প্রায়ই জন্মে বলিয়া আগড়া। 

) .ষ্য | আডম্বন? ইভা. 

| আগর! 

উপরে ! 
৷ আগর "যা. ( ইৎ 80001) । 

5 ৃ ''প. (সৎ অগ্রাতঃ। ৪ আপাৎ 

আগত; ও* আগত্রা, আগতুরা )। অগ্রতঃ, 

অশ্রিম। প্রঃই-আগত কল্য আসিবে. 

আগামী কল্য ; আগত্রা একটাকা ল৪-- 

অগ্রিম । 

আগবাড়া "ধা (স* অগ্রবর্তী)। আগ- 
বাড়াই _অগ্রবন্তী হই। আগবাড়াইয়া _ 

আগ্বাড়িষে কাজ কর! । প্রাঃ-আগুবাড়ি 
পাগইল শচীর নন্দন ( টচৈঃ ৯8) ॥ আগ- 

বাড়ান। ॥ 

আগম ''ণ. (সৎ অগম্য )। অগাধ, 3. 

আগম জল । ষ্য. ( ম*)। বেদ-তন্ত্রাদি শান্ত, 

(প্রারই ) তন্ত্র। নিগম-বেদ; প্-- 

আগমে আছে নিগমে নাই-_অর্থাৎ তন্ধে 

আছে, বেদে নাই। 

আগমনী .'য্য.( স") মেনকার কন্তা গৌরীব 
পিতৃগৃহে আগমন বিষযক-গীত | 

কাঠে বড় ছিদ্র 

করিবার ভ্রমরবিশেষ। 

আগর-আল! -'ষ্য.. (হিণ আগরৰাল|)। 

" দিল্লশর পশ্চিমাংশের বৈশ্ত-জাতি-বিশেষ। 

( অগ্রহা হইতে )" : পু 
আগরি, আগুরি "'ষ্য. (স উগ্রক্ষত্িয়; 

উগ্রক্ষত্রি__মাগরি )। 4 ইন্দু জাতি বিশেষ । 
"আগল $ষ্য, (সৎ অর্গল)। প্রতিথণ্ধক, 

রোধ, রক্ষা । আগল-দার ষ্য. (সৎ অর্গল, 

1ফাঁ* দাঁর)। রক্ষক । আগলদারি '“ষ্. 

রক্ষণের বে»ন, রক্ষা-কার্ষ | 

আগল, আগলা .'ধাতু ( স" অর্গল হইতে ধাতু 

আগলা হইবার কথা) কিস্ত। আগল,আগলা 

ছুই রূপ আছে )। আগলি, আগলা্ই--'* 
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রোধ করি, নক্ষ। করি ॥ আগল|। আগলানা | | আগালী ..ণ (আগা+ আলী) কিংব। আগাড়ী 
আগলানি ।? ছুয়ারআগলানি ''বিবাহে 

বাসন গৃহচ্ধান রক্ষা? পারিতোষিক । আগলা 

.'প. অগ্রবঠী; অগ্ে দন্ত, প্রাপ্ত, প্রঃ _আঃ 

টাকা। 

আগ। ''ষা. (সৎ অগ্র )। অগ্র। আগা-গোড়। 

-_ অভীমন্তক, গোড় (দেখ) পদ্-আনন্ত)। 

আদ্যন্ত। আগ!-পাস্তলা--আগা! এবং পা- 

স্তল (পাস্তলা দেখ) । অগ্রমস্তক ও পদ - 

আদাস্ত; প্রাঃ-কাঁজর আগা-পাস্তলা 

নাই । আগা-পাছ। '"অগ্র ও পশ্চাৎ্ ভাগ । 

প্রবাদে-_গোড়া কেটে আগায় জল -- 

সর্বনাশ করিয়। শেষে উপার-চিন্তা | 

আগা (গ্রা" এগ) ''ধাতু, (সৎ অহী হইতে )। 

র 
| 

। 

| 

ূ 
: 
] 
1 

| আগাহই এগই-_-অগ্রে যাই ॥ আগানা 

এগন| ॥ ৃ 
আগাছা ''ষা, (সণ অগচ্ছ_ অগম বৃক্ষ) 

কিন্তু বা" অর্থ দেখি;ল আ -(নিষেবে )। 

. শঁগাছ। (গাছ+আ, অনাদবে আ)) 

* তু” আ-ঘাঁসা)। খাপ তৃণ এবং যাবতীয় | 

ছোট বড় অ-কেজে। গাছ। 

আগাড়ী ..ণ. (স* অগ্রবর্তী )। 

অগ্রগামী, আগামী । 

অগ্রবর্তী ও পশ্চাত্বর্তী । 

আগার্দ, 
আগাঁদ। ধাতু হইবা। ছিল)! 

আরব রী 

আগীদি__ 

আগাঁড়ী-পিছাড়ী... । 

ূ 
রা 

] 

'খবাতু, (সৎ 'আঘাহ হইতে । আঘাতা 

1 
ছুই থণ্ড লোহা পোড়াইথ| একত্র আঘাত 

করি, ছুই খণ্ড লোহ! পোড়াইয়া জুড়ি ॥ 

আগাদা (0০ ৬14) 

আ্বীথা ৭. (গাথ ধাতু )। গাথা হয় নাই 

যাহা, প্র গঃ--আ গাথ! মাল।খ 

'আগাস ..এ (সৎ অগ্রিম)। অগ্রিম। 

ূ 

| 

| 
ূ 

শবে? রুপান্তর )। সম্মখবর্তী। আঃ কাহার 
.পাঁলকীর আগে নে কাহার থাকে । আঃ. 

প|..চতুষ্পদ জন্ত,র সমুখের প|| আগালী- 
পিছালী '*অগ্রবর্তী ও পশ্চার্বর্তী। : 

আগু.'ব্য, (সং অগ্র)। অগ্রে। আগুপা্টু, 
আণু-পেছু ''অগ্রপশ্চা্। যা, অগ্র, 85 

আগুতে বল ৷ আগু-বাড়া "ধাতু. আগবাড়। 

দেখ । আগুয়ান '.৭. (জ* অগ্রৰান্)। অগ্র- 

, বান্, প্রঃ ইন্দ্র হৈলা আগুরান (ভাঃ)। 
আগুরা,এগে। ''ধ" আগ+উ়)। অগ্রবর্তী । 

আগে+মাগে, আগেভাগে »অগ্র . মাগে, 

অগ্রভাগে, প্রঃআগে ভাগে হবি, বিধি 

সঙ্গে করি গেলা হেমন্তের ঘবে (ভাঃ)) 

অন্যত্র, আগেভাগে উত্তরেন গির। (ভা?) । 

(অগ্রে এবং মার্গে কিংবা অগ্রমার্গে হইতে 
আগে-ভাগে,আগে-বাগে হইয়াছে । ম শ্বানে 

ভ হর, যথা, মহিষ|--ভইষা (ঘি )।) 

৷ আগুন: '্য. (সৎ অগ্নি, ইলোপে অগন্_ 

আগন্_আগুন (গুণ শব সাদৃত্তে ; তু" 

বেগুন )) হি" মণ আগ? ও” নিজী। ( গ্লিঅ 
_নিঅ, গ-লোপে ); আগা" জুই- সং 

দাতি)। অগ্নি। কৌধ। ছুমল্য। আঃ 

ফৌঁকা 'জালাইতে ফুৎ্কীর। আঃ দেওয়া 

.*অগ্িদান, মৃত্ার পব মৃতদেহে অগ্রসং- 

যোজন। আঃ লাগ। ''অ.গ্রসংযোগ, 
পোর্ডা, ন্ট হওয়া । আঃ লাগান।-:. 

অগ্থিপ্রদান। আঃ হওয়া ..কাষ্ঠাদি জালা, 

অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হওয়া, কৃদধ হওয়া। 

বাজার আঃ "বাজারের পণ্য দুর্মুল্য। 
আঃ খাওয়া-পৃতির সহিত সহনরণ॥ 

আগুন-্াগী -“ষ্য. সহমৃতা সতী । 
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সহিত ডাঁদি অনুনাসিক বর্ণের যোগ-শ্রেণী। সাগুয়ান ' 'ণ. (স* অগ্রবান )। আগ দেখ। 

যথা, গক জঙ্া ন্ট ম্পম্ফইত্যাদি। 

| 
| 

নাগুসর "ধাতু, ( আগু+সর ধাতু )।,আগু- | 

 সরি_-অগ্রসর হই, গ্রাঃ_শিবের হইল | প্রথম বুক্ত-বর্ণ উক হইতে শ্রেণীর নাম 

ক্রোধ নন্দী আগুসরে (ভাঁঃ)। (প্রাচীন; আঙ্ক হইয়াছে । আঙক-ফলা.."অনুনাসিক 

পদ্যে) বুস্তবর্ণশ্রেণী। (আউক্ফলার মধ্যে ঙ্য 

সাগুসার ''ণ. (স* অগ্রসর)। অগ্রসর ড্র ঙ্শ উ্ষ উস ড্হধরা হয়, কিস্তু, ভাষায় 

( প্রাচীন পদ্যে )। .*ধাঁতু, আগুলারি-_- | এরুপ বর্ণ পাওয়। যায় না।) 

অগ্রসর হই ( পদ্যে )। 7 আজ্ঞাট ..ণ. ( স* অখণ্ড )। অথ 

গাগোর ধাতু, (স* অর্গল হইত্রে, আগল ; (6701০), প্রাঃ আথও কলার পাতে অষ্ট 

ধাতু.) । গা মন্মথ মন্ত্রী আঁগোরল বাট. উপহার (মাঃ)) বত্রিশা-আঠিয়া কলার 
(জানদাস )--আগলিল। ( অপ্রচঃ) আঙ্টিয়া পাত ( চৈঃচঃ) -( যে কলাগাঁছের 

সা-ঘাট .'ষা. ( বাঁ" আনিষেধে )। ঘাট নহে: বত্রিশটা আঠিয়া আছে এমন গাছের 

যাহা। . ,* | অখঞ্জ পাত)। 
সাঘাত ..ফা, (স*)। প্রহার। ঘা, ক্ষত। ! আগ্তাটা, আংটা .'ষা. (স* অঙ্ঞ্রীয় )। 

আঘাত ..ধাতু,। আঘাঁভাই- নির্দয় হইয়! |. অঞ্জুরী-আকারে বাকা ধাতু প্রা 
প্রহার করি॥ আঘাতা ॥ আঘাতি মার... কড়াইর আক্তাটা । 

আঘাতিয়া__নিষ্টুর প্রহীর। আ-ঘাতি' ণ আঙ্জ-রাখা -'ষা, (সণ অপ্তা-রক্ষক,-রক্ষণী )। 
( স"-) ঝবট; সাঁজোয়! । (৩) গলার ডান 

কিংবা ব। পাশে কাট টিলা লম্বা জামা । 

আকজ্গার, আঙাবা.."ষ্, (সৎ অঙ্গার; 

(আ-ঘাটি ; কিংবা আঘাতী-হননশীল? )। 
নান নয়, পরিপূর্ণ, *প্রঃ-_ এবার আঘাতি | 

ধান জন্মিয়াছে। আঘাত **ধাতু. আঘাতি 
_"গ্রহার করি, প্রঃ--আঘাতিল শুল 

(কবিক$)। ( অপ্রচঃ ), 

গ/-ঘাসা-."ব্য. (সং ঘাস হইতে)। (১) ঘাসতুল্য 

গাছ, কিন্ত; পরিচিত নহে। (২) ছাগের 

উদরে যে প্রথম কোঁষ্ঠে ঘাস খাকে (প্রায়ই 

ঘাস্থুয়া-ঘেসো )। 

মাউ ''ণ' (ম্* আন )। আধ-পোড়া বা কাচা 

পোড়া, প্রঃ _আঙ-হাড়ী, আঙ উনা'ন__ 

যে উনান সম্পূর্ণ শুখায় নাই। প্রঃ গলে 
গেল আঁঙ হাড়ী উনান সহিত (মাঃ )। 

াঙলা--"অমলকী দেখ। 
সাঁক''ষ্য. (স* গক)।* ককারাদি বর্ণের 

' আঁজোয়া 

স” আঙ্গার_অঙ্গারসমুহ_-শবকল্পঃ)। 

*কয়লা, জ্বলন্ত কয়লা । 

আঙিনা. (সৎ জ্ঙান)। উঠান, প্রাঃ 
আঙ্গিনায় বাঁন্ধিল ছান্দলা (কবিকঃ)। 

(প্রায়ই পদ্যে) ৃ 
যা" (সৎ অজা+ ইয়া )। 

ছোট জামা । 

টন 

আঙ্ুটী, আগ্গটা, আংটা-.'ষ্য. (স* অঙ্জারীয়, 
অঙ্গ লীর, অজ্জাটীয়, সুতরাং আঙ্ুটা শব্দ 
সম্পূর্ণ, আগ্জাটা সংক্ষিপ্ত। ও* আজি; 
হি* অগ্গুহী)। আঙুলের বলয়। আঙ্জা্ট, 

আঙ্জাট...পায়ের আঙুলেয় বলয়। ,. 



| 

আত্জীঠী ..ফ্য. (স* অগ্গুলীত্র)। স্ুচ হইতে 
অঙ্গৃলীত্রাণ। 

যর 'ষ্য. (ফা* অঙ্জুর)। দ্রাক্ষা-লতার 

ফল (দ্রাক্ষা-লতা-৬103 51061918) চল 

£19095)1 কাশ্মীর এবং উত্তর পশ্চিমা- 

ঞলে আগ্ার-গাছের প্রচুর কৃষি হইয়া |« 

থাকে । গ্রীষ্মকালে ফর্ল, পাকে । ইহার 

নানা জাত আছে। এক জাত কিস্মিস। 

ইহার শুখাঁন ফল কিন্মিস। আর এক 

জাত মনক্কা | 

মাঙ্গুল, আগুল .'ফ্য. (স* অর্জাল)। জাগুল। 

বুড়া আঃ প্রথম অঞ্জলী; কড়ি, কড়িয়! 

আঃ ..কনিষ্ঠ; মীঝের আঃ. মধ্যম । গীঠ 

(দেখ)."'স* গ্রন্থি। পাব (দেখ) 

ছুই গাইঠের মধ্যভাগ । গলই ( দেখ)" 

ছুই আগুলের মাঝের গলি। আঙ্গুল দেওয়া 

'"*বাঁধা দেওয়া । প্রবাদে” আঙ্গুল ফুলে 

কলা গাছ--গর্কে স্ফীত। €২) আঙ্জলের 

বিস্তার, পরিমাণ। প্রঃ -চব্বিশ আঙ্জালে 

একহাত। আঞ্জল-হাঁড়া ''ষ্য. (স* নাম 

নখব্রণ) ও* নারগুণি) হিৎ ঘিনহী ; মণ 

নখর্ড)। আঙ্গুলের নখের কষ্টকর ব্রশ- 
বিশেষ (৬1)100৬)। , আঁগুলের হাড়ের 

রোগ বলিয়া নাম। 

আড্রীীলা, আগুলা:'ধাতু (স* অর্ডাল হইতে)। 

আগুলাই-_আীগুল দিয়া স্পর্শ কিংবা উল্লে- 
খন করি॥ আঙ্জুলানা, আীগলানা! ॥ 

আজ্োঠ "'য্য. (স* অঞ্নুষ্ঠ)। পায়ের বুড়া 
আঙ্গুলের আঙ্গুট । 

আঁচ-'ষ্য. (স* অর্চি)। আগুনের তাপমাত | 
“আচ লাগা" "ঈষৎ তাপ লাগা। 

, আঁচ "ধাতু, (* অন্চ ধাতু-_অল্পষ্ট উত্তি)। 

২৬ ] 

আঁচি-অনুমান করি॥ আচা॥ আচা- 

আচি। আচ-.'অনুমান ॥ 

আচকা.. "ব্য, (স* আচমত্কূৃত )। চমধ্কৃত 

করিয়।; অকন্মাৎ। (আচম্ক। দেখ)। 

আচ্ক! বর-_কথাবার্ভা নাই, অকল্মাৎ বে 

বর বিবাহার্থে আসে । রর 

আচ্কান::'ব্য. (হ* অচকন)। সমুখে বোতাদ 

রা লম্বা কোর্তা। 

আঁচড়..'ধাতু, (সৎ আচির ধাতৃ-_বিদারণ, 

বধ)। আঁচড়ি--বিদীর্ণ করি॥ আঁচড়া। 

জীচড়.ষ্য. ( ও” রাঞ্চড়ি, জপুড়ি )। রেখ! 

বা উল্লেখন, প্ঃগায়ে আঁচড় লাগা। 

আঁচড়-কাঁমড়...( সহচর শব )। 

জীচড়া-..ফ্য. অ-রুষ্ট ভূমিতে ঈষৎ হল-কর্ষণ। 

ছুতারের যে যন্ত্র দ্বারা অচড়-রেখা, কাটা 
যায় (প্রায়ই ভাঙ্গা বাটালীর বারাং )। 

আঁচড় -.ধাতু. (স" আচীর্ণ হইতে )। তআচড়াই 

_-বিদীর্ণ, বিভিন্ন করি ॥ অশচড়ানা, আচ 

ডানি॥ (চুল 'আঁচড়া, আচড়ানা» ছুই-ই 
বল। যাঁয় )। 

আচম্কা-'*ব্য. (সৎ আচমত্কৃত)। অকস্মাৎ, 

আচমনী..ষ্য. ('স* আচমনীয় )। আচমনীয় 

জল। 

আচম্বিত'..ণ. ব্য. (ও* আচন্থিত-চমতকার। 

হি* আচস্তিত; মণ আচন্বধে চমতকৃত 

হওয়া । অতএব বোধ হয় স* আশচন্ব ধাতু 

গৃতি হইতে )। চমতকার, গ্াঃ-আঃ কথা। 

অকন্মাৎ। (অব্যয় হইলে ' প্রায়ই 

আচম্বিতে ( চৈঃ চঃ)। 

আচল-.'ষ্য. (স* অঞ্ল)। শাড়ীর সনু 

ভাগ। প্রবাদে, উঃ সোনা! আচ 

.গের - প্রীর্থনীয় বস্ত;র অনাদর। আঁচল 



ূ 

চিত্রিত অংশ। 

নাচষা-'ণ. (চষ ধাতু )। অকুষ্ট। 
চা ''ধাতু, (আঁচ ধাতু আস্তে) ॥ আঁচানা ॥ 
চা. “ধাতু, (স* আচমন হইতে )। আঁচাই 

--ভোজনের পর মুখ প্রক্ষালন করি ॥* 
আঁচানা ॥ রর 

াচানক.'*ব্য, (হি* অচাঁনক, অচানচক 

স* অজ্ঞানাৎ? )। অকন্মা্, আচম্বিত। 

[চাতুয়া (গ্রা")""ণ. (স* আশ্চর্যভূত )। 
আশ্চর্যজনক ব্যাপার। প্রঃ--নাহি দেখি 

আয়তি কেবল আচাতুয়৷ (ভাঁঃ )। 

চার ..ফ্. (স*)। আচরণ, রীতি। 

আচার-ব্যবহার, আঁচার-বিচার *'( সৎ ) 
(সহচর শব্ব )। স্ত্রী-আচার ..বিবাহকালে 

এয়ে! নারীর দ্বার! বরের বরণ। আচারী:. 

ণ. (সণ)। সদীচারী। 

চার...ষ্য. (ফাণ)। ল-সরিসা-নূনযোগে 
রক্ষিত ফল। পরাঃ__লেম্বু কুলি আদি নানা 

প্রকার আচার ( চৈঃচ5)। 

চর্য (গ্রা* আচীজ্জি ) যয (স*)। বেদা 
ধ্যাপক, শিক্ষাগুর্ (সঃ); গ্রহবিপ্র ; হিন্দু 
জীতি-বিশেষ | ভষ্টীচার্ষ-..ভষ্ট-_পণ্ডিত 

আচার্য । 

[চালা'ণ. (চাল ধাতু দেখ)। চালা হয় 
নাই যাহা! 

'**ষর্টি (আচল+আ স্বার্থে )। আচলের | আ-চোট ..ণ. (চোট দেখ)। যাহাঁতে 

আচ্ছ! .'ব্য. 

আছ, আছ...আঠু দেখ। ৩৩) 
আছ.'''ধাতু. (স* অস ধাতৃ-_বাঁ* আছ, ও* 

] 

কোঁদালের চোট পড়ে নাই, গ্রঃ__-আ-চোট 

মাটি; পতিত ব! অকুষ্ট। 

আচ্ছা-''ণ. (স* অচ্ছ-নির্ল)। উত্তম, 
গঃ-_- আচ্ছা মানুষ, আচ্ছা কাজ । বহুত 

আচ্ছা-_অতি উত্তম । 

( স* অস্ত-আচ্ছু-আইচ্ছ। 

(ঢাকায় )--আচ্ছ1 ; ও* আছা )। সম্মতি- 

জ্ঞাপনে তথাস্ত, তাহা হউক। 

অছ, ম* আহ ধাতু । হি*তে এই ধাতু নাই, 

তৎপরিবর্তে স* ভূ ধাতু হইতে হ ধাতু)। 
ধাতু অসম্পূর্ণ কেবল বত মান ও ভূতকালে 
বিভক্তি পায়। আমি আছি, ছিলাম। 

অন্য কিয়া-যোগে, আছিলাম। প্রাচীন বা 

আছিলো", স্তাছিনু, আছিলাঁম। 'আসা* 

আছিলে।। বতর্মান পদ্যে (কদাচিৎ) 

আছিলাম, আছিন্তী। থা, করি-আঁছিলাম 

_করিয়াছিলাম (ব্াঁকরণ দেখ)। 

ভবিষ্যৎ কালে থাক ধাতু বসে; যথা, আমি 
থাঁকিব। এইবুপ,, ভাব-অর্থে থাক!। 

চঞ্ীদাসে, আছিতে__থাঁকা অবস্থায় ।* 

আছড়া.ব্য. (ছড়া দেখ.)। ছছা-ছড়া- 
জলকর্ণা-শ্রেণী ।.''ষ্য. ( স* আসার )। বৃষ্ট- 

পাত, পঁসলা । 

চীর'''ফ্য, (স+) তু* প্রাচীর) গৃহ্মধ্যত্িত ; আ-াকা...ণ. (ছ্বীক দ্বেখ)। থাক! নয় 
আবৃতি বা প্রাচীর, প্রঃ--ফুলের আঁচীর | যাহা । 

ফুলের প্রাচীর ফুলেতে ছাইল ঘর (চণ্ডীঃ)। | আ-ছখট|...ণ. (ছাট দেখ)। কাট, 
চী-.'ষয.। আচীর। 

ছা ( স* চর্মকীল, এক স্থানে চ; ও' 
কাড়া নহে যাহা, প্রাঃ--আঃ চুল, আঃ 

চাঁউিল। 

কন্সাজাই )। দেহের কীলবৎ চর্ম (901৩) | আছাড়-..ধাতু. (স* অপ-স্থ-গতি,, বিস্তারণ। 



স" উতৎ্কার _- প্রসারণ, বিক্ষেপ) ৷ আছাড়ি 

--অপসারি, দুরীভূত করি, বিস্তারি। ধান আঁজড়াই-_বন্ত্রত্যাগ করি ॥ আজড়ানা ॥. 
জড়| ধাতু দেখ)। আজড়াই-_খুলি। কাপড় 

আছড়া--ধান পৃথক করিতে পাটার উপরে ] আজব ''ণ-(আ*)। চমতকার, অদ্ভুত, প্রঃ 

গাছ বেগে প্রহার করা । আছাড় '"ষ্য _--ভাঁজব শহর । 

বিস্তৃত বা লম্বা হইয়! পতন; (আছাড় | আজলা '“য্য. (স* অঞ্জলি)) অঞ্জলি, ও$-- 

খা )। আছাড়-কাঁছান়্ু (করা )-'ষা, এক আঃ জল, ফুল, খড় । 

( আছাড় হইতে কাছার্ড় ?)। বাঁকুলতীয় ) আগ্জা ''ব্য, (সৎ আর্ধকঃ ও" অজা)। 

বেগে উখবান ও পতন। (কাছাঁড় দেখ )। 

আছাড় মারা ''বেগে নিক্ষেপ করা । আছাড় 

মাঁভামহ (রাঢ়ে অপ্রচঃ )। স্ত্রী” আজী। 

(হি*"তে আজ।- পিতামহ )। 

খাওয়া ..হঠাৎ পতন। আছাড় .ষ্য, যে" আজাড় "ধাতু. (সৎ জড়_পিখ ; আ 

. ছোট ধন্থুক দিয়! কাপাস-তুলা আছাড়িয়া 

ফোড়া -__-ফোটান|--হর (স" নাম স্ব,ল-চাপ)। 

গ্রাঃবীর বলে বটে'ভাল ধনুক আমার। 

আই আই লক্ষ্য বলে আছাড় আবার ॥ 

এমন ধনুক বীর ধরি নাই আমি। যায় 

তুলা ফুড়ে তিন বেলা তেলীর রমণী ॥ 

( মাঃ)- অর্থাৎ তোমার ধনুক এত ছোট ও 

নীর্ণদেহ যে তাহাতে শর-নিক্ষেপ চলে না, 

কাঁপাস-তুলা ফোঁড়া চলে । 

আছাড়া, আছড়া -'ধাতু. (স” অপসারিত )। 

আছাড়াই, আছড়াই--অপসারিত, বিস্তা- 

রিত করি ॥ আছড়ানা ॥ 

আছাঁনা'''ণ. (ছান। দেখ) আছাক1। 

আ-ছোলা..'ণ. (ডুল দেখ)। ছুলিয়া মস্থণ কর! 

* হয় নাই ষাহাঁ, প্রাঃ__-আছোল! বাখারি। 

আছো... (ছু দেখ)। স্পর্শহীন, ন। 
ছুইয়|। 

আজগবি-''ণ. ( হিৎ অজগুত; সৎ অতি- 

উদ্দগত-_-অপূর্ব। আ* আজনবী-_-অজ্ঞাত)। 

*« বিশ্বাস-অযোগ্য ।. 

আজড়া-.'ধাতু. (স* জড়ঞজল ধাতু আচ্ছাদনে । 

আ-জড়া-_-আচ্ছাদন-হীন করা, খোলা। 

নিষেধে। ও* অজাড়। তৃ* উজাড়) 

'আজাড়ি-শুন্ত করি, "প্র; বাটা আজ 

ডিয়া, শূন্য করিয়।, বাঁটাতে যে বস্ত। আছে, 

তাহা অন্য পাত্রে রাঁখিয়।॥ আজড়।। 

আজাড় ..মুক্তি, অবসর) পঃ-'আজাড 

পাঁউলে অন্য কাজে হাও দিবে | শূন্য, ৫ 

হা আজাড়। গুঃ--পুৰ্ব বৎসরের ঝা 

আজাড় করিয়া ( চৈঃ চঃ), ঝালি- ঝোল 

বা ছালা। অনাঁজাড়া "৭ যাহা আজাড়া হ' 

নাই । 

জা যা, (আণ)। মসজিদে নমাঃ 

করিতে আহ্বান । 

আজি, আইজ, আজ-..ব্য, (সৎ আদা 

সম্প্রাণ অজ্জ। স" অদ্য--অইদ--আই 

- আইজ আসিয়াছে, সম্প্রীৎ অজ্জ হই 

নহে। অজ্জ হইতে আঁসিলে উচ্চা 

“আজ হইত, আজ, আজি হইত,না। ঢু 

স* কল্য--বা* কালি, কাঁল। আক 

স্বানে আজি, আজু পদ্যে )। অদ্য। আগ? 

কালি -'অধুন।) আজি কিংবা কাঁদ 

অল্প দিনের, মধ্যে। আজি-কালি কর 

অনিশ্চিত সময় গ্রহণ, পাঃ-_অস্জি কা 
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ক্করিতেছে; আজি কিংব। কালি পরলোকে 

যাইবে এইরূপ লক্ষণ দেখাইতেছে। 

আজি ..ষ্য. (সণ অন্জ ধাতু প্রকাশে, 
বান্ত-করণে) তু* হি" এঞঁনা -রেখ৷ টানা )। 

,সীমা-চিহন, সীম।-রেখা | 

আজ ,-ষ্য. (আজি-সীমারেখ। হইতে ; কিংব। 

স* রধ -রীঝি-আ:জ )। পাক! *গাথনির 

দুই ইটের মাঝের সন্ধি । আজি ধরান| '. 

ইটের সন্থিষ্বলে চুণ শুরকি লাগান! । 

আজু .'বা. (স" অদা)। অদ্য (প্রান্ঠীন 
পদ্যে, গীতে )। 

আ-জালা -'৭১( জাল! তদেখ )। 

নাই যাহা? 

আজ্ঞাকারী ..ণ. (স")। আজ্ঞান্ুব তাঁ। 
আজ্ঞে ..বা. (স"ৎ আজ্ঞ! )। মানাহ বান্তির 

প্রশ্নের উত্তরে । আজ্ঞ। করুন। যে আজে 

যে আজ্ঞ। করিতেছেন, তাহা প্রতি- 

পাঁলত হইবে । যে আজ্ঞে কর! ''আজ্জানু- 

বর্তী থাক] । 

আ-ঝাল! ''ণ. (ঝাল দেখ )। ঝালা, জোড়া 

হয় নাই যাহা । 

আ-ঝোড়া ..ণ (ঝুড় দেখ )। 
কাঁটা হয় নাই যাহার, প্রা--আ-ঝোড়া 

বাশ-_যে বাঁশের কণ্জি কাট! হয় নাই। 

আঞ্জনী.'-ব্য, (স* অঞ্জন)। (১) চিন্ধণ-দেহ 

ইঞ্কবর্ণ জেঠী-বিশেষ। (২) চোখের পাতার 

ধারে কষ্টকর ব্রণ (50০) (৩ কুষ্ণবর্ণ 

লৌহবৎ খনিজ বিশেষ (0780627009৩ 

0195 57001, 99 1018010100১ 09101015109 

জালা হয় 

৪1) [951101)61976) | 

দক্ষিণ ভারতে পাঞ্া যায় । 

মধ্য ভরতে ও 

ডাল ঝোঁড়া 

] 

অন্তরে নারীর সন্তান জন্মে । ( নারী ভাষায় 

নদীয়ায় ) 
আঞ্জাম -ষ্য, (আ* ইস্তেজাম; ফাঁ* অঞ্জাম- 

শেষ। তু* স* অস্তম্)। নির্বাহ, সংশ্াহ। 

আত্রীর ''ষা. (ফাঁ"ৎ অঞ্লীর)। পেয়ারা ফল। 

(২) (সৎ অজীর)। ডুমুর বিশেষ (৪1০83 
০81109,) 1৯ 

আট, আঠ..ণ. ষা. (স" অষ্ট_-আঁঠ )। অষ্ট- 

সঙ্ঘ্যক, অষ্ট সঙ্খা! (৮)। আটই .'ণ. 

(ব্যাকরণ দেখ )। অষ্টম দিবস । আট- 

কলাইয়া (আট কলাই+-ইয়া ) অষ্টবিপ 

কলাই যোগে নবা প্রহ্থতির তৃন্তি সাঁধন রুপ 
রুতা, প্রাঃ -অষ্টদিনে অষ্ট কলাঁই কৈল 

ধর্মকেতু (কবিকঃ)। (কলাই শব্দ স্বানে কড়াই 

উচ্চারিত হই! আট-কলাইরা শব্দ আটকড়া- 

ইয়া-অপভ্রংশে আট-কৌড়ি হইয়াছে )। 

আট-কপালিয়া '.আটকুড়া দেখ । আট- 

খানা রঃ 'অষ্টখণ্ডে বিভক্ত, পঃ--আহ্লাদে 

আ'টখানা, হেসে আটখানা ; তু* একা লক্ষ্য 
সমরে হইল আটখাঁন (মাঃ)--একা যেন 

আটজনের সমান সমর করিতে লাগিল। 

আহলাদে আঁটখান- যেন আটজনের 

আহ্লাদ" একা! ভোগ করিতেছে, কিংবা 

আহ্লাদে দেহ এত নুইয়! হেলিয়া বাঁকিয়া 

পড়িতেছে যেন আর্টখণ্ডে ভাঙিয়!ধগিরাছে; 

তু* হেসে গলে ষাওয়া, হের্সে কুটি কুটি 

হওয়!| আট ঘাট বাধা 'সেতারে সারি 
গা মা পা ধ! নি সা--এই আট পর্দা বাঁধা) 

লক্ষণায় সব দিক রক্ষা করা । ( আট-পিঠা 

দেখ |) আট-চল্লিশ, আট চালিশ--ণ. ষ্য. 

( স" অষ্ট্চত্বারিংশৎ )। ৪০+৮ সঙ্ঘ্যক, 

আঞ্জা-..্য. (স* অন্তর জন্ম )। মুত 
রে 9১০০ 18160 ২, 

(৫০ ১. 

:৩8০+৮ সঙ্খ্যা। আট-চাঁলা-. চাল দেখ ।৬ 
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আটব্রশ *'ষ্য. ণ. (স অষ্ট-ত্রিংশৎ )। 

৩০-+৮সঙ্যক, ৩০+-৮ সঙ্যা। আটপলিয়া 

পল দেখ । আট-পহরিয়া, আট পহরো, 
আট-পঁরে .ণ (আট প্রহর+ইয়া )। 

অষ্টগ্রহর--দিন বীত ব্যবহারযোগ্য, ঘরুয়! 
কাজের যোগ্য। আট-পিঠা আট-পিটা, 

আট-পিটিয়া, আটপিট্যে__-ণঃ (অষ্ট পৃষ্ঠ+ 

আ, অষ্ট পৃষ্ঠ +ইয়! )। আট-দিকে-চারি- 

দিক+চারি বিদিক--পিঠ দিতে পারে যে, 

সব দিকের ঠেল! যে সহিতে পারে, সকল কর্মে 
পটু। প্রঃ আটে-পিঠে দড় ত ঘোড়ার 

পিঠে চড়,__ঘোড়ায় চড়িতে হইলে সর্বাঙ্জা 

দৃঢ় হওয়া চাই। আট ভাজা ..অষ্ট প্রকার 
থাদ্য ভাজা (গঞ্ডিণীর নিমিত্ত )। আঁট 

মঙ্জাল! , ষ্য (অষ্টমঙীল্য)। আট প্রকার 

মঞ্জাল দ্রব্য যোগে কৃত্য ; এই আট দ্রব্য 

নানাশ্বানে নানাবিধ হইয়া থাকে (২) বিবা- 

হের প্রথম শুভ অষ্ট দিবসের কৃত্য ; ইহাও 

. প্রত্যহ না হইয়! অষ্টম দিবসে হইয়! থাকে । 

*ফলে, বিবাহের পর আট দ্দিন শুভ গণ্য 

হইয়া থাকে । আট-ষটি ''ণ. ষ্য. (সং 

অষ্টাষষ্টি ) ৬০+৮ সঙ্যক, ৬৫4৮ 

সঙ্থ্যা। 812-94 

আট-সাট .'ষা, (হি আটসাট, অরসটা__ 

অন্ুুমীন, আনুমানিক মুল্য নির্ধারণ); স" 

অড্ড' ধাতু যোগ নির্বাহ, সদ ধাতু * শরণ 
গতি ?)। আনুমানিক ব্যয়, ব্যয়ের আন্ু- 

মানিক শ্বংল বিবরণ) প্রঃ-_-আট-সাট 

বাধিয়। কাজ কর! ( ই* এষ্টিমেট )। 

র 
র 

সঃ অ-টিক' (গতি )-গতি-শৃন্তা ?)। গতি- 

রোধ, বিদ্ব | 

আটকা .'ধাতু, (আটক দেখ )। আটকাই 
_-গতিরোধ করি ॥ আটকান। ॥ 

আটকাল...ষ্য. (ও* অটকল্ঞ, মণ অটকল্ত, 

হিৎ অটকল; বোধ হয় স* অট ধাতু ভ্রমণ, 
এবং*কল ধাতু গতি, সঙ্ান হইতে সহচর 

শব্ধ )। অনুমান, নিশ্চয়, প্রঃ রাত্রে 

দূরের জিনিষ আটকাল হয় না, অচেতন 
পরোগীর আটকাল থাকে না। 

আঁট -'ধাতু. (বাণ আটা) ও* আন্ট,আ-_টান; 
হি* 'অটনা, আটন| ) মণ মটেঁ__ভ্রমণ, 

আবর্তন, শুখানা । স* অট্ট ধাতু অতিকুম, 
হিংসা, এবং অট্ট-আটা, ভাত, ক্ষৌম বস্ত্র; 
যথা অটং ভ্তে চ শুষে না ক্ষৌমেহত্যার্থে 
গৃহান্তরে__মে£। স্থতরাং স* অট ধাতু বলিয়া 
বোধ হয়। মরাঠীতে অটর্ণে পদে স* অট 

(ভ্রমণ ), আৰূত, এবং অটট এই তিন ধাতু 
মিলিয়াছে )। আটি-বণ্ধন করি, রোধ 

করি, সমান হই; প্রাঃ,__কার সাধ্য আটে 

বিক্রমে এ দীনবীরে (মেঘনাদ বধ:)। আঠা 

ভাঁত কিংবা ন্ুত্র দিয়া বাঁধি, প্রাঃ__চিঠি- 
আঁট!) টানি, প্রাঃ--আটিয়! বাধা ॥ আঁটা, 
আঁটনি ॥ আঁটা-আটি ॥ অনা-টন ..আটনের 

অভাব। (এই এক ধাতু হইতে আঁটা, 

আটা 'বা আঠা, ধানের আঁটি, অনাটন 

আটক প্রভৃতি শব্দে কোথাও ৬ আছে, 
কোথাও নাই)। আঁট, আঁট:''ণ. অশিথিল, 

দৃঢ়-বদধ) প্রাঃ-কথায় আঁট কাজে 

ছোট । আটাল...ণ. দৃঢ় । আট-স্সাঁট, আঁটি- 

সাটি..(আঁট ধাতু ও সীট ধাতু হি*_ 
. কুমন্ত্রণা, হংশদারি)। আঁটিয়া ঝা এবং 

আটক.“ষ্য. (ও* হি* ম* অটক 7 সুতরাং স* 

মূল অনুমিত হয়। স* অটট-াতু (হিংসা ) 

“ হইতে অটক করিয়া পরে অটক, 'আটক ? 

শী শশা শা কটি 
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আত্মসাৎ করা; দৃঢ় বশ্ধনূ) চাতুরী। 
প্রবাদে_নিজের বেলা আঁটি-সটি পরের 

বেলা দাত কপাটি-__পরের বেলা বাঁকরোধ, 
নিরুত্তর হওয়া ।. আঁটা-সীটা.'.ণ. টান। 

আঁট-কুড়া ''ণ. (স* আত্ব_হত কুল; ও* 

* আঠ-কুড়া ) স* কুল হইতে বা*কুড় দেখ্)। 
পূত্রহীন, নির্বংশ ; পঃ--ওরে বুড়া, আঁট- 

কুড়া নারদ। অল্পেয়ে (ভাঃ); হেরে বেটা 

আঁটকুড়া লজ্জা নাহি তোর (মাঃ )। স্ত্রী” 

আঁটকুড়ী। আট-কপালিয়া আঁট-কপালো 
'**প. অত্ত--হত কপাল--ভাগ্য যাঁর 

( যশোরে )। ্ 

আঁটলী ..এটেলী দেখ । 

আটা (উ* আটা) .'ফ্য. (স* অট) আঁট 

দেখ) ও* অটা, হি ম* আটা। বা 

ভাত-জল, হি* দানা-পানী, মণ আট।-পানী 
_-এই তিন ভাষার ত্রিবিধ শব হইতে 

লোকের সাধারণ খাদা বুঝা যাইতেছে )। 

গমের মোট! মরদা | (২)বাবলার নির্যাস, 
ভাতের ম্ড ইত্যাদি চটচটা দ্রবা, প্রায়ই 

৩১ 

| 
[ 

] 

আটাইশ দিবস-সন্বন্বী; আটাইশ দিবস। 
আটাত্তর *"ণ. ষ্য. (স* অষ্টাসপ্ততি )। ৭০ 

+৮ সঙ্ঘক, ৭০+-৮ অঙ্।। আটানবই, 

আটানব্বই...প. ষ্য, (স* অষ্টানবতি.)। 
৯০+-৮ সঙ্খ্ক; ৯০+৮ সঙ্খা । আটান্ন 

"শষ্য, (আষ্টা-পঞ্জাশৎ)। ৫০4৮ 

সঙ্ঘক, ৫০ঠী৮সঙ্খা । আটাশি, অগ্টাশ 

''ণ. ফ্য, (সৎ অষ্টাশীতি)। ৮০+-৮ 

সঙ্গাক; ৮০+-৮ সঙ্ঘা। 

আটাসিয়া ..ণ (আট-মাঁসিয়া--আঁট মাস+- 
ইয়া)। অষ্টম মাসজাত। গ্রঃ_জাটা- 
সিয়া, আটাম্তে ছেলে। 

আটটি ..ষ্য. (আঁট ধাতু দেখ; হি* আটা) 
ও" অটা, অটগ্জা)। আঁটিয়া বাঁধা শস্ত 
গুচ্ছ; প্রঃ--ধানের (আঁটি নহে) চারি 
হালায় এক আটি হয়। প্রাবাঁদে, বোঝার 
উপর শাগের আটি-ভারী বোঝার উপরে 
এক আঁটি শাগ চাপাইলে ভার বৃদিধ হয় . 
না) লক্ষণার়,ছুরহ কাজের সঙ্জো যতসামান্ত 
কাজ ধর্তব্ায নয়। 

আঠা । আটাল ..টট্চটা, প্রাঃ__আটাল | আটিকা ..ফ্য. (ও* একাটিয়। শবের বর্ণ 
ভাত, মাটি; মাটির সপ্জো প্রায়ই আটাল, 

গ্রা* এটেল। আট!-কাটি, আটা-কাঠি... 

পাখী ধরিবার নিমিত্ত বটের ক্ষীর-মাখানা 

কাঠী ও সৃতা। 
আটা, আর -.ষ্য. (আট +4সা)শ আট 

বিন্দযুক্ত তাশের কাগজ । ৪ 
আঁট।-.ধাতু. (আঁট ধাতুর আস্তে )। আঁটাই 

_দৃ্টবদধ করাই ॥ আঁটানা ॥ 
আটাইশ, আঠাইশ ..ণ. ষ্য. (সৎ অষ্টাবিংশ)। 

* ২০+৮ অঙ্ক, ২০+৮ সঙ্যা। আটী- 
শিয়া, আটাশ্তে ..?আটাইশ+-ইয়া.) | 

চি 

বিদ্বর্যয়ে আটিকাঁএ-_আটিকা )। এক 
জনের যোগ্য অর্নপাকের হাড়ী। জ্বগন্নাথে 
আটিক বাঁধা, আটিকা বন্ধানি করা_এক 
জনের ভোজন নিমিত্তপ্নর্থনান। পবাঁদে, 

বলবামের আটিক! খাওয়া__-জগনাথদেবের 
আটিকা হইয়! থাকে বলিয়া তাহার সহিত 

বল্রামদেবেরও হয় । লক্ষণায়, এক জনের 

নামে সাহাধ্য পাওয়া, অন্তের আএয়ভাগী 

হওয়া । 

আঁটিক1 কলাই 'ষ্য, (সং? হি" আঙকড়ী)। 
শিশ্বাদিবর্গের বন্য কলাই বিশেষ (৮1০15 * 
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আঁড্ডা...ফ্য. (স* অট্- প্রাসাদের উপরের 
গৃহ) ॥ মিলন-স্বান,। আঁশ্রয়। আড্ডা 

করা.''অল্প সময়ের নিমিত্ত বাসম্বান করা । 

আঁড্ডাঁ গাঁড়া-..বাঁসের নিমিত্ত গৃহের বংশাদ 

আটিয়া, এট্যে .'আঠিয়! দেখ। (অস্থি হইতে | পোঁতা, (নিন্দার্থে) বাঁসস্বান করা । তু 

আঠি, এবং অস্থির সদৃশ বলিয়া আীঠিয়।| ; এগলীখোরের আড্ড, বদ্মায়সের আড্ডা | . 
স" অট ধাতু হইতে আট, এবং আট+ইয়া | আড় 'ণ-(সং অর্ধ)। আধ, শীষ, অপূর্ণ । 

স্বার্থে লআটিয়! মনে করাও যাইতে পারে । | গ্রঃ_আড়-পাক|--অর্ধপক্ক, আড়-পাঁগল। 

তু" অমরে করহাটঃ শিখাকন্দঃ | করহং | ঈষৎ পাগল, আড়-বীকাঁ_-অর্ধ-ৰক, 
পদ্াং তনোহটতি বহির্গচ্ছতি _রারতরত।) ৷ আঁড়ময়লা_-ঈষৎ মলিন, আড়চোখে 

আট ''য). (স" অষ্ট)। আট, গ্রাঃ-তিন : অর্থনেত্ে আঁড়খেমট1--অর্ধথেমটা ভাল 
'আটে চোব্বিশ। আটা! .'ষ্য. আট ফৌটা-] (আঁড়া দেখ)। আড়-ফাবড়া...ছোট 

ুন্ত তঁশ। বংশখণ্ড, ঠেঞ্গাড়ার নিক্ষেখ-গ্রহরণ | 
আঠা..'ষ্য. (আট দ্রেখ)। ভরব্যাদি জুড়িবার ! আড় ..ফ্য. (সৎ অন্তরাঁল )। অন্তরাঁল, গা 

চটচটা রস, প্রা-আজ আঠা (চৈ চ£)1 ; চোখের আঁড় করা-দুরে রাখা, ইন্দ্রজিৎ 

আগাঁল এ, (আটঠা4ল)। আঠা-বিশিষ্ট। মেঘের আঁড়ে থাঁকিয়া বুদ্ধ করিত । 

আঠাইশ ..ণ. ষ্য. (সৎ অষ্টাবিংশ )। ২০4 ( প্রাচীন রুপ, আড় (য় আগম, কিংবা 

৮ সঙ্গাক, ২০+৮ সঙ্খা।। আলি-আ'ড় হইতে; ভু" আ'ড় পাতা, 

আঠার ..ণ. ষ্য. (স" অষ্টাদশ; শব্দশিক্ষা। চক্ষের আয়ড় (মাঃ)। 

» দেখ)। ১০+৮ সঙ্্যক, ১০+৮ সঙ্্যা। | আড় "যা. (স* অরাল)। কুটিলতা, তির্ধক 
আঠারই, আঁঠারহ..মাসের আঠার দিবস। | ভাব, এঃ_শিশুর কথার আড় ভাঙ্ডো নাই 

আঁঠা-কাঠী-..আটা-কাটি দেখ। * 1 অস্পষ্টতা যায় নাই। 

3801৪) | (ঠিকর|, খেঁড়ী ও আঁটিকা,__ 

এই তিন দরিদ্রের বন্য কলাই।) পাতার 

ভাটার শেষভাগে জীকড়ী থাকে । গাছ 

লতানিয়। 

আঠা-বট ..বট দেখ । 'মাঁড়..-ষ্য. (সৎ আয়তি-দৈর্ঘ )। দিক, প্রস্থ, 

আঁঠি...ফ্য. (সৎ অস্থি, আষ্টি; মণ অঠল্ঠী)। | বিস্তার, পাশ; গ্রাঃ_ নেহালে পর্বত আঁড়ে 

আম তাল কুল প্রভৃতি ফলের কঠিন খোলা- | -_দিকে, পাশে (এই অর্থে তে আড় 
ুক্তু বীজ (:০76)| (আঁটি নহে)।'। শব"বহু প্রচলিত )) প্রাআড়ে চারি 

আতিয়া, এঠ্যে .'যা. কলা শালুক পদ্ম; হাত্ত, আড়ে দীর্ঘে সান-_বিস্তারে। আড় 

গ্রাভৃতির মূলবৎ কন্দ (15016) । পাঁর হওয়া-_বিস্তার পাঁর হওয়া। আড়ে 

আঁঠ, হাঠু '--ষ্য. (স* অস্তীবান্ হইতে অষ্ঠটা | গেলা-নাঁ চিবাইয়! গালের পাশ দিয়া 
ঈাব্ের বিকারে; জানু-অস্থি-_-অগ্ঠি; ও* গেলা । আড়-কাঠ.."ঘরের আড় (দেখ)। 

আগ, )। উনুসম্ধি, জান্ুণ (বা+তে স* | আড়-কাটি- যা, (ই* রিকু,টার হইতে) ০০০1 
» জীন্ু শববও চলিত আছে )। 15001067 )। কুলী মজুরসংগ্রাহক |. 
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আড়া, আড়ি'..ষ্য. (সৎ আটক )। আটা, 

ধান্তের মাপ বিশেষ (মাপ দেখ )। মাপ। 

বেআড়া, বেয়াঁড়া''.বে-মাঁপ। | 

আড়া'"*ষ্য, ( স" অর্গল)। মাছ ধরিবার বাড় 

(দেখ )। 

আড়া, আরা, আলা 

৷ আঁড়ী, আরী, জালী 1. 
প্রত্যয় (ব্যাকরণ দেখ)। 

আড়াই, আঢ়াই ..ণ. (সৎ সীর্ধদ্বয়। ইহা 

আড়শ্গড়।:“ষ্য. (স* কা্ট-গৃহ১ কাষ্ঠাগার 

হইতে কাঠ-গড়া_কীঁড-গড়া-আড়- | 

গড়া )। (প্রায়ই) ঘোঁড়া রাখিবাঁর নিমিত্ত । 

কাঠ দিয়। ঘের! ঘর । 

আড়-চাল-''লাঙ্াল দেখ। 

আড়ং ..ষ্য. (হি* অড়ঙ্জ )। গঞ্জ ।  * 

আড়ং বাড়ং ..ণ. (হি* অড়্গা বড়ঞত ) 
বাকা, মোড়! । 

আড়ত -.ষ্য. (হিৎ; আড় হইতে? আড় 

| 
] 

ৰ 
| 
| 

নস" কার অর্থে বা, 
টি 

অন্তরালে থাকিয়া কাজ ?স সার্থবাহ শের 

সার্থ হইতে?) | পরেৰ নিমিত্ত পণা বিকৃয়; ৃ 

পণ্য-বিকয়-্থুন। আড়তদার ..উ* কর্মে 

নিধুন্ত লোর্ক। আড়তদারি .'ষ্য. আড়ত- 

হইতে অর্ধদ্বয়; ধ স্বানে ঢ হইয়া ও* অঢুই, 

হিৎ অঢ়াই )1 দুই আর আধ । আড়াইয়া, 

আঁড়ায়ে -.( আড়াই +-ইয়া )। আড়াই 

সন্বণ্ধী (নামতা ); আড়াই গুণ। 

দারের কর্ম, বে5ন। আড়ভদারী ৭. । আঁড়া কাট|...ণ. (কঠিহঅঞ্চ। সৎ অঞু-- 
মাড়হদার-সন্ব্ধী । আড়, আড়া; হিৎ আড়অঞ্কৌষ )। 

আড়ষ্ট, আড় .'ণ. (স" আকৃষ্ট _আ-করষ্ট- নির্বোধ, জাল্স। 

আরই-_আড়ই। ম* অডস)। শীতভয়াঁদিতে , আড়াণা .'রাগ.রাগিণা দেখ। 

আকু্ট_কুগ্চিত | , আড়াণী .'য্য.(স“ আবরণ; ও আড়ণি)। 

মাড়| -'ষ্য. (স* আলি। 9* আড়ি)। পুক্ষ ঠাকুর ও রাজার পাশের বৃহৎ আবরণ, প্রাঃ 

বণী আদি জলাশয়ের পাড়, প্রঃ পোখরি. --এক মযুরপুচ্ছের আড়ানি (চৈ চঃ)। * 

আড়ে (কবিক2)। আড়াল -"ষা (স* অন্তরাল)। অস্তরাল, 

সাড়া...ণ. (স অর্থ । জড় দেখ )। অর্থ |: মধাধর্তী স্বান, আবরণের পশ্চাদ্বর্তী স্বান। 
পরিমিত,প্রঃ--আাড়া-ঠেকা তাঁল ''ঠেকা বাঁ, আড়ি, আশ্ড-"ষা, (স* আলি-ক্ষেত্রের 
কাওয়ালী তালের এক পদ ছুই অর্ধে বিভন্তু | আইল )। প্রতিষোগিহা, বিরোধ যেন 

বলিয়া (তাল দেখ )। আড়া-খেমটা .. ছুইএন মধো আলি "স্বাপিত হইর্াছে) 

খেমটা তাঁলের এক পদ ছুই অসম" মাত্রায় 1+ তোমাতে আমাতে আড়, আড়া-আড়ি-- 

বিভন্ত বলিয়া। গ্রবাঁদে_আড়া পা্টকে | ভুমি ও আ'মর মধ্যে আলি, কাজেই মিলনের 

বাড়া করা-_যে কর্ম অর্ধ ছিল তাহাকে | সম্ভাবনা নাই। আড় পাতা -প্রতিযোগিত। 

বর্ধিত করা । . স্বাপন। আড়ি পাতিয়! শোনা'- "যেন মাঝে 
আড়া...ষা. (সৎ আয়তি, আত )। বিস্তার, |] আলি বা অস্তরাল আছে। আড়ি তোল]... 

' আড়, গ্রঃ--কাঁপড়ের আড়া । মাটির ঘরের | আলি অপসারণ সুতরাং মিলনের সম্ভাবনা, 

তির্যক দিগের শাঙ্া বা আড়-কাঠ। অন্যথায় প্রতিশোধ লওয়!। আড় মারা '' * 
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ছদ্ম করা, প্রাঃ-_আড়ি মারিয়! পড়িয়া, বুক্তু; 'ম* অঞ্ডীল-_অগ্ডঃকাঁষ-যুন্ত )। 

থাক।, শুইয়া থাকা__যেন থুমাইতেছে,  ধনাঁঢা। 

নিজীব আলির মতন পড়িয়। আছে, এই আবৎ.'(স* অপাদান কারকের বিভন্তি)। 
ভাব প্রদ্শন। আড়া-আড়ি .'ষ্য. পরস্পর হইতে, প্রঃ প্রসাদাৎ্, প্রমুখাৎ। 

স্পর্ধ প্রতিযোগিতা । আত ..ষ্য. (স* অন্ত্র)। অস্ত্র, উদর। আত 

আড়ি ..পাশা দেখ। [ *উঠা -'দ্বণায় ছুর্গণ্থে পেটের নাঁড়ী পর্যস্ত বমি 

আড়ি :.া. (স* আলি হইতে? )। অ-শকলী . হও, প্রাঃ__আত উঠে গন্ধে ভাঃ)। আত- 

মস্ত বিশেষ (11901075 ৪০01)1 বড় মরা.'শীঅন্ত্র। আত শুখান! ''অস্তরের 

টেজীরার মতন । ৩1৪ হাত লম্বা হয়। শুক্ষতা। আঁত পড় .'অস্ত্রের শীর্ণতায় পেট 

পিঠের ও কাধের পাঁখনায় কাট। আছে।  , পিঠে লাগ। (না|! খাইয়! )| আঁতের টাঁন-'' 

গোঁফ আটটা ! ৷  রুন্তের আকর্ষণ, অতি স্নেহের আকর্ষণ । 

আঁড়িয়। ..এঁড়ে দেখ । _ আঁতৈ ঘা পড়া, লাগা-.'উদরে আঘাত, 

আড়য়া, এড়ো ''ষা, (আড় +উরা )। ঘরের ৃ কাঁজেই মর্মে। আঁতড়ী--ধ্. (সৎ অস্ত্র 

আঁড়- বিস্তার দিকে যে কাঠ বা বাঁশ চাল ' হইতে, কিংবা আঁত+ঁড়ী স্বার্থে)। পশ্বাদির 

ধরিয়। থাকে । | অন্ত্র। আঁতমোড়া -.া. (স" আবর্তনী- 

আঁড়ী-..ব্য (আড়-তির্যক হইতে )। সেতা- | অজ-শৃঙ্গী বৃক্ষ )। বণ্ধুকাদি বর্গের বৃহৎ 

রের কাঁনের নিকটস্ব তির্ধক অবস্থিত, ক্ষুপ-বিশেষ (11011069165 15019) পাত 

অস্থিখ্ড | | | পাতাল; ফুল ইষ্টকবর্ণ। ফল২1৩ আগা 

আড়ে হাত .'( অঞ্কোঁষে হাত? চন্তাতুর : লম্বা, লোমশ এবং বীকা। ঘুরনা ফল 
। 
) 

, হইলে গ্রীমাজন অঞ্ডকৌষে হাত দেয়?! হইতে গাছের নাম হইয়াছে । 

গাড়ীর অরা-_আরায় হাত দিয়া চাকা: আঁতকা .'ধাতু, (সৎ আতঙিকত )। আতঠকাই 

চালনা ?)। বুদিধর মূলে হাত, চিন্তার ফাতর |; -_-আতডিকত হই। আতকানা। 
আঁড়ে হাতে লাগা. .চেষ্টান্বিত হওয়া । | আতপ "'ষ্য. (সণ)। সুর্যের তেজ, রৌদ্র 

আঢ়া -'ফ্য. (স* আঢ়ক)। ধান্যের মাপ | আতপ চাঁউল (শুংপুঃ আতপ তাডুল) 
বিশেষ। মাপ শব্দ দেখ। সুর্যপক তগ্চ,ল (অগ্নিপক নহে? তুৎ স্র্য 

আ-টাফা ''ণ. (ঢাক দেখ )। অনাচ্জাদিত।' পক্ক ও অগ্রিপক্ক লবণ )। 

আ্.."ষ্য, (স" অঞ্)। ডিম ( মুসলমানী আতরৎ'ষা. (আ* ইতর )। স্থগণ্ধি দ্রব্য 

শব )। আশ্চা-বাচ্চা...ফ্য, (স* অঞ্ড, ; চৌয়াইয়া যে তৈল-সদৃশ পদার্থ পাওয় 
বৎস-_-সহচর শব )। শ্িশু-সস্ততি। তু"; বায, প্রায়ই স্গণ্ধ তৈল। আতরী.-য্য" হে 
ছেলে পিলা। আতর করে। আতর-দান আতর-দানী'' 

আগ্ডীল ''ণ. (স* অণ্ডীর*বলবাঁন্ পুরুষ; | আতর-ধানী, আতুর দিবার পাত্র । 

অণ্ডীরঃ পুরুষেশক্তে-মেঃ) বহু অগ্ড-; আতস বাঁজি.''ষা, (ফা* আতিষ-_অগ্নি। 
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স*স্মাতপন্ত-( উর্মি ) হইতে বা* আতস 

(দেখ); আতস-_আগুন )। অগ্থিষ্কীড়া ; 

. অগ্রিবাণ (ও* বাণ, মণ বাঁণ)। পুরী 

জেলার প্রাচীন রাজ-শাসনের ব্রাহমণে বহু- 

কাল হইতে অগ্থিবাণ নির্মাণ করিয়া আসি 

'তেছেন। এই হেতু তাহার! বাণুঅঃ 
( বাণুয়া ) ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত আজ্ছেন। 

ব্রাহ্মণ হইয়াও দ্রোণাঁচার্য ক্ষত্রিয়ের ধনুর্বি- 

দ্যার আচার্য ছিলেন৷ বঙ্গাদেশে হিন্দু 

৩৫ 

| 

মালাকার এবং মুসলমান জাতি আতস-বাজি, 
করে) পুরীতে বিশেষ বিশেষ পর্বে ত্রাঙ্গণে 

করেন৷ যে পুথীতে বাণনির্মাণের উদ্দেশ 
এবং বারুদেরভাগ লেখা থাকে, তাহার নাম 

“খেদ” (ক্ষুদ্র পুস্তিকা )। এক এক বংশের 

এক এক খেদা আছে, এবং এক এক বংশ 

এক এক বাণের জন্য বিখ্যাত আছেন। 

পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতা হেতু যে-সে এই “খেদা'? 
দেখিতে পায় না! এখানে “খেদা” হইতে 

বয়েকটি বাপের নাম করা যাইতেছে । 

হাঁবেলি ৰাণ ( বা" হাঅহ), জগন্নাথ-প্রসাদ, 

কালিকা-প্রসাদ, বলভদ্র প্রসাদ, কপিল- 

প্রসাদ, নন্দীঘোষ-বিষয়, "বৈরী-গঞ্জন, মেঘ- 

আতা...ফ্য. 

] 

(সৎ আতৃপ্য, প্রাচীন নাম 
নহে) ও আত; হিৎ আতা, সীতাফল। 

ফা” আত! )। ফল-তরু) (ই* ০50810 

20019. 

লোমহীন, পাতায় এক প্রকার গণ্ধঘ আছে, 

ফুলদল প্রতি সারিতে ৩টা, পুংকেশর বহু, 

ফলের গা! উচা/শঁনচা। ফল গাছপাঁকা করা 

যায় না। কারণ পাঁকিলে ফাটিয়া পড়িয়! 
যাঁয়। (পণ্ডিতের বলেন এই আতা কিংব 

অন্ত আতা৷ এদেশের নহে)। নোনা আতা 

-(301109015 055816 7 £80005,190 

পাতার অগ্র কৃমশঃ সরু) 

ফল অগ্ডাকার পচ-আসিয়া ; বিস্বাদ। 

£১170179,59071907052, )। 

০01809)। 

আতাই...ফ্য. (হিৎ অতত্তাহী; সৎ আততায়ী)। 
বিভিষিকা। প্রঃ-_আতাই দেখা । 

আতালিক..'ষ্য. (আঁ অতালীক )। শিক্ষক | 

আতাস...য্য,(হিৎ আতাস ; ফাণ আতিষ 
স* আতপ!--প লুপ্ত, £ স্বানে ন্; বিসর্গ 

স্বানে দূ কিংবা! র কদাচিৎ হইয়াছে; তু 
স* বহিন্-বাণ বাহির )। উষ্ণতা, আত-, 

পের উর্মি” প্রাঃ_-আগুনের আগাস, গ্রা" 

“ধাস। 

নাদ, ইত্যাদি। জগন্নাথ-প্রসাদের ভাগ | আতি, আহা ''ষ্য. (প্স* অন্ত্র)। তাল, বাশ 

এই,-_ক্ষার (যবক্ষার, চলিত অর্থ সোর! ) 

৬।০, গণ্ধক ১০, কল্ঞা ( অঞ্জার চূর্ণ) 
০ | এই তিন চূর্ণ করিয়া মিশাইলে 

'দারু” বারুদ ( দেখ ) হইবে। চান্সোদয় 

( বা* রণ-মশাল ) করিতে কার ৬, গন্ধক ২, 

হরিতাল ১। ইত্যাদি । 

আতগী-.'ষ্য. ৭. (আতস-অগ্রি+ঈ)। অগ্নি 
* সন্বতধী, অগ্নিউদগীরক (আতসী পাথর, 

| নাম? মেদ্রিনীতে বিষ, অতিবিষ। অমরে কাচ) রি 

৷ আতিষ ''ষ্য. (স" অতিবিষ। 

* অংশ। 

আ-তিতা 

প্রভৃতি গাছের মাঝখানকার অসার অংশ । 

কুমড়। লাউ প্রতৃতির বীজ সহিত কৌমল 

প. (স* আ-সিক্ত, আ-তিন্তু )। 

ঈষৎ আদ্র। ঈষৎ তিন্তু। 

অমরকোষে, 

__বিশ্বা, বিষা, গ্রতিবিষা, অতিবিষা, উপ- 

বিষা, অবুণা, শৃঙ্জী, মহৌধব,_-এই আট 
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আট নাম একত্র থাঁকিলেও একই বৃক্ষের 

নীম বোধ হর না। কারণ, বিষ, উপবিষ, 

অতিবিষ, প্রতিবিষ নামের অর্থ এক নহে। 

বস্ত;তঃ অনেক গাছের নূল এই সকল 

নামে কবিরাজ-মহাশয়ের! প্রয়োগ করিয়া 

থাঁকেন। হেমচন্রে,_ হলাহল, বঙ্সনাভ, 

কালকুট প্রভৃতি বহুবিধ বিশান্ত বৃক্ষের নাম 

একত্র প্রদত্ত হইয়াছে । 

মিঠাবিষ ব| শৃর্জী-বিষ এবং অতিবিষ বা 

আতিষ এই দুই নামে আযুর্বেদের প্রয়োগ 

দিয়াছেন । 

অনুসন্ধান-ফলে এখন জানা গিরাছে থে 

ডাঃ উদ্য়টাদ : 

কিন্তু; এহ সকল গাছের: 

সকল গাছে সমাঁন পরিমাণে কিংবা একই 

প্রকার বিষ নাই। এখানে সংস্কৃত নামের 

সহিত মিলাইয়া বৃক্ষের নাম এবং মূলের 

লক্ষণ দেওয়া যাইতেছে । বিষমতিক্রান্ত 

অতিবিষ।-অমবটীকা হইতে প্রকাশ নে 

ইহ! অতিশয় বিষ? কিন্তু ভীঁয়্াদ এবং 

অন্তে মে গাছের নাম অভিবিষ দিয়াছেন, 

তাহ! নির্বিষ বা মৃছ্ুবিষ বলিয়া গ্রাতিপন 

হইয়াছে । যাহা হউক, হহাঁকে প্রতিবিষ 

বল! বাইতে পারে । আতিষ (2১০0100 

1766০700105 11017) মুল ভাঙ্জিলে ভিতরে | 

ছুধের মতন শাদা দেখায়, ১ ইঞ্ডি 9০ ইঞ্চি 

লম্বা, উপর দিকে প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা । 

নির্বিষ বা উপবিষ (4০০010010 091109-, 

সিকিম প্রদেশে 0010), 

বিখুম+ 

লগা হয়, সোজা লহ্বা, উপর দিক মোটা 

নহে। বিষ, অতিবিষ, শৃঙ্গী-বিষ, মিঠাবিষ, 

নাম শেতো- 

( শ্বেতবিষ ) বাহির ঈষৎ-খদিরবর্ট. আ-তেলা ''ণ- তেলা নহে । 

ভিতরে শাদা, এক ই হইতে তিন ইঞ্চি! আত্তি 

আ-তু "'বা, (তু দেখ) । 

1 
্ট 

বড়; কীচ| অবস্থায় কোমল নমনীয়, শুফ 

অবস্থায় কঠিন, উপরে কাল, ভিতরে অরুণ 

বর্ণ (অমরের অরুণ! )।  অর্ধশু্ধ মূল 

কাঁটিতে শিঞ্োর তুল্য (শৃঙ্জী)। নেপাল 

ও সিকিম হইতে কলিকাতায় আসে । উত্তর- 

, পশ্চিমাঞ্চলে “সফেদ বিখ, (শ্বেতবিষ ) 

নানি অন্ত জাতি বিকুয় হয়। ত্রিবিধাতি-' 

বিষা জ্ঞেয়। শুরা কৃষ্ণ! তথারুণা,” শুরু কৃষ্ণ 

অনুণ এই ভীগে অতিবিষ বিভন্তু হইয়াছে । 

ৃ এখানে সকলের সীমান্ত নাম, অতিবিষ 

হইয়াছে । এইরুপ, আকগানস্বান, কাশ্মীর, 

নেপ্লাল, সিকিম, ভুটান, আলাম, মণিপুর 

গ্রভৃতি হিমালয়ে নানাজা্তি তবিষ আছে। 

আ-ভীত...ণ. (স” আতি্ত )। ঈষৎ তিন্ত! 

আয় তু কুকুর, 
কুকুরকে ডাকিতে। 

আঁতুড় .-যা, (9. অস্তঃড়ি) হি” অন্তড়ী_ 

বাঁণ আঁ ভড়ী, মণ বান্তস্তপণ | ৪ হিৎ শব 

দেখিলে মূল শব্দ অন্তর বোধ হয়। উার 
সহি অন্তর্বত্ী, অন্তঃসন্া শব্দের অন্তর 

মিশিয়। থাকিতে পারে। আতুররোগ 

হইতে বোধ হয় ম। | সৎ অবিষ্ট)। স্ৃতিকা; 

স্থতিকীর অশৌচ। আঁতুড় ঘর ''স্থৃতিকা- 

গৃহ। আতুড়িয়া, আতুড়্যে ''আতুড়ঘর- 

সম্বপ্ধায়। আতুড়্যে ছেলে" বে শিশু আঁতুড় 

ঘরে'আছে, সে ঘর হইতে বাহিরে আপিবাৰ 

বোঁগ্য হয় নাই | | 

এ. (সৎ আয়ত্ত )। বশীভূত) যা. 

অধীননতা) সামর্থ্য (আয়ন্তি), 8 

ৃ আমার আন্তি নাই, ছেলেকে আ'ত্ত করা ।' 

বঙ্সনাভ (4০017100100 501086010))- মূল ূ আত্মপর ' 'ষ্য. (স* )। স্বয়ং এবৎ অন্তু। 



আস্ম-কুটুন্ব'-ষ্য. (স* আত্মীয়-কুটুম্ব, সহচর 

শব)। আত্মীয়-্বজন-."যা. *( স*) 
সহচর শব )। আত্মতা '"ষ্য. (স*)। 

আত্মীয়তা, সম্ভাব। আত্ম-ব"ধ)--"ষ্য. (সং 

আত্মীয় বন্ধ, সহচর শব; কিংবা সং 
'আত্মবশ্ধ, ত্রিবিধ বপ্ধ;র এক বিধ )০ 
আত্মীয়-কুটুম্ব। আত্ম-বর্গ (গ্রা* আগ্তবর্গ ): 

'-*( সণ) আত্মীর়জন। 

আত্মা .'ষা. (সৎ আত্মন্)। ব্রহ্ম, জীবাত্ম! | 

(বাণতে আত্ম, আত্ম! দুই পৃথক অর্থ পাই, 

মাছে )। আত্মারাম ''ষ্য. (সৎ আত্মা 4 

আবাম; আসার আনন্দ )। জীনাত্বা, 
অন্তরাত্মা ; 'আত্মায় বিরাজিত রাম । প্রাঃ 

_পাথীকে আত্মারাম বলিতে শেখানা, 

প্লল বল আত্মারাম' । (২) আত্মারাম- 

সরকার ."বিখ্যাত এক্জালিক | বোধ হয় 

ইনি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, এই হেতু আধু- 
নিক বঙ্গীয় ভান্গুমতী বাজিকব আম্মারাম- 

সবকারকে গালি না দিয়া খেল! দেখাই 

শা। প্ৰায় একশত বৎসর পুবে আম্মা 

বাম সরকার হ্ুগলী-নৈহাটির নিকটবর্তী 

স্বানে ছিলেন । 

আথান্তর '“ষ্য. (স" অর্পান্তর )। যাহা অন্ধ 

মিত হইয়াছিল, হাহা নয়; সুতরাং চিত্তা- 

সঙকট, কষ্ট। আখা্তাব পড়া -“কিংকর্তবা- 
বিমৃঢ় হওয়া। " 

আথালি-পাঁথালি ..( অ-স্থল পশ্চাত শ্বল )। 
আঃ মারা-যেখানে সেখানে প্রহার । আঃ 

_ খোজা- যেখানে সেখানে অন্বেষণ । 

।আখি-বিথি "ব্য. (সৎ অস্তে-বান্তে )। অস্তে- 
ব্যস্তে, পাঃ--আঘথিবিধি স্ুন্দরে দেখিতে 

ধনী ধায় (ভাঃ)। ( অপ্রচঃ) 

আদ্ (গ্রাৎ ) '.ণ. (স* অর্ধ)। আধ (দেখ)। 
আদ্খোরা, আদ্থ্রী-'ষ্য, (খোরার অর্ধ 

ছোট খোরা। (তু ফা আব্খোরা-_-জল 
রাখিবার মাটির কিংবা ধাতুর পাত্র।) 

আদতে ' "বা. (স*আদিতঃ)। আদ্য-তে, 

আদ-তে। 

আদবে, আদপে* বা, (সৎ আদিমে_-ম স্বানে 

ব,প)। মূলে, গোড়ায় । 

আদব ''ষা. ( আঁ” আদাব, অদব )। 

শিষ্টাচার । আঃ কায়দা ..(সহচর শব্ধ) 

রীতি-নীতি । বে-আদব .'ণ. অশিষ্ট। 

বেআদবি ''ষা. অশিষ্ঠতা । বেআদবী...৭, 

| অশিষ্টের যোগ্য ; অশিষ্টসন্বণ্ধী । 

| আদম-স্থমারী .'ষ্য. (যাণ)। মানুষগণনা | 

। আদমী ''ষ্য (আ” আদমী_মান্গুষ ; তু* সং 
ৃ আদিম- প্রথমজাত মানুষ )। মানুষ; 

|. পুরুষ 
আদর ''ষা সৎ) সম্মান, বত । আদব-যত্র, 

আদর-অপেক্ষা 7 € সণ। সহচর শব )। 

আদরিয়া, আদরে 'ণ. (আদর+ ইয়া )।, 

আদর-প্রীপ্ত, আদবের যোগা। আ্্রী*-- 

আপ্গরিণী, আদরী ..আদর-প্রাপ্তা, আদরেৰ 

যোগ্যা । টু 

আদর! '“ষ্য (স* আদর্শ-_শ লোপে )। সম্বল 
প্রতিমৃতি, নমুনা, চোরা। (940, 

[009901) 

রীতি, 

1 ৪ 
। 
। 
। 

| আদল ..ফ্য. (স* আদর্শ )। আদবা। প্র- 
। লোৌকটিন আদল ভাল-দেহসৌ্ঠব। 
আদ। ..ষা. ( সৎ আত্রক--আদঞ্জ রসময় বলিয়। 

আর্ক; অন্য নাম শৃঙ্গবের-(শৃঙ্জাযুক্তু টৈন 

_শরীর ) হইুতে ই” &17)8৩1)। হরিদ্রাদি 
বের কৃষজভ প্রসিদ্ধ মূল-শাক (21001- * 

] 
॥ 

| 
। 

1 

] 



[ 

| 

761 01801021০)1 প্র গাছের কন্দ। 

শু্ধ হইলে শুট (দেখ)। বন-আদা 

এ প্রকার (21721961 68501070091 )) 

কিস্তু, পাতার নীচের পৃষ্ঠ রোমশ এবং গাছ 

অপেক্ষাকৃত মোট! । আদা-জল থাইয়! লাগ! 

.**অগ্নিদীপন ক্ষুধাঁবর্ধক বলিয়া আদার 

গ্রসিদ্ধি। প্রীতে লবণ-সহ আদা ও জল 

থাইলে ক্ষুধা-বৃদ্ধি হয়। তাঁর পর অন্নভোজন ৃ 

লক্গণাষ, বাধা, প্রচুর করিতে পাবা বায়! 

বিদ্ব না মানিয়া কর্মে রত থাকা । আদায় 

কাচকলায় ভাব...আদা কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, . 

কাচকলা কোষ্ঠ বদ্ধ করে। লক্ষণায়, দুই 
বিপরীত ধর্ম বা স্বভাবের যোগ? স্থতরাং ৰ 

সর্বদা বিরোধ । 

অ-দাগা ..ণ. (দাগ দেখ )। আচিহিনত, অ-. 

দগ্ধ । 

আদাক্তী। ..ণ.. (স* অর্ধাণ্গ )। অর্ধকৃত, 

অসম্পূর্ণ, প8-কাজ আদার্তা। হইয়া 

পড়িয়া আছে। 

জাদাড়িয়া, আদাড়্যে "৭. ( সং মর্ধ+বাৎ ড়া 

+ইয়া )। অর্ধ-কৃত, অসমাপ্ত, 8 

কাঁজ আদাড়্যে রেখে পালিয়াছে। 

আঁদাঁড়.:.ষ্য. (স* অধ্বন্--পথ; কিংবা অন্ধ- | 

আড়--অন্ধকার দিকে ) | কুপথ, কু্যান। . 

প্রাথই, আদাঁড়-পাদাড়-( সহচর শব 

গাঁদাড় দেখ )। প্রঃ--আদাড়ে-পদাড়ে 

বেড়ানা_যে পথে লৌক যাতায়াত করে 

না, বাড়ীর পশ্চাৎ দিকের স্বান। (এই শব্দ: 

হইতে পূর্বকালের গৃহ-স্বাপনের রীতি পাওয়া 

যায়। 

_* পতিত শ্বান থাকিত। এইরুপ, ওড়িশায় 

সম্মখ-দিকে লোক-গমনাগমনের 

পথ, এবং পশ্চাৎ্ দিকে বনুজজ্ঞাল, এবং: 

] ৩৮ ] 

| গৃহ-সন্নিবেশ হইয়া থাকে । পশ্চাৎদিকে 
| শবাড়ি' সে" বাটিক )। 

আদান-প্রদান ''ষ্য. (স")। গ্রহণ ও দান) 

(প্রায়ই ) কন্তা-গ্রহণ ও কণ্ঠা-সম্প্রদান। 

আদা-মাদ|..'আধা-মাধ। দেখ। 

আদায় .'্.র. (স” আদায়িন্_আদান, 

আত্তে। আ* আদা খণ-পরিশোধ )1 

আনান, গ্রহণ । টাক আদায় কর! "গ্রহণ 

টাকা আদায় দেওয়া ..অন্কে গ্রহণ 

. করিতে দেওয়া, প্রদান । আদায়ী ''ণ. 

আদারের যোগ্য, আদীয় করা, পা 

আদায়ী টাকা আদায় করা হ্ইয়াছে। 

অনাদায় .'ষ্য, (স* অন্_-দা)। আদায় 

ন! হওয়া । অনাদায়ী ''ণ. যাহ। আদায় 

করা হয় নাই। আদায়-ওয়াশীল ',ষ্য' 

(ওয়াণীল দেখ; সহচর শব্দ)। আদায়। 

আদায় -'ষ্য. অবস্থা, পঃ--রৌগে দেহের 

আদার নাই,এমন দশ! যে দেহ হইতে 

কাজের আশ! নাই । 

ই আদালত “'ফ্য" (আ+)। বিচারালয়। আঃ 
কর! ..মকন্মমা। করা। আদালতী-'ণ, 

আদালত-সম্বপ্ধী, " প্রঃ__-আদালতী পর- 

আনা । ফৌজদারী আঃ "শারীরিক অত্যা- 

চারের বিচারালযব । দেওয়ানী আঃ-আর্থিক 

কিংবা মানসিক অত্যাচারের বিচারালয় । 

আছুড় “ণ. ( সণ অর্থাত? উদ্ধুত_ 

উত্তোলিত, মোচিত)। আছুড় মাথা 

অনাবৃত মন্তক। কৃত্তিবাস (ও মণিকে ও) 

আউদড় চুল_-উন্মোচিত-অবদধ | (সে- 

কালে পুরুষেও দীর্ঘ চুল রাখত । আসামে ও 

_. ওড়িশায় অন্যাপ পুরুষে দীর্ঘকেশ রাখে) ' 

 আদেক (গ্রা*) -.মীধেক দেখ । 



| ৩ম | 

আদেশ ''ধাতু, (স*)। পা আদেশি_ আদেশ | আধল ..ণ. (সৎ অন্ব)। অস্ধ, 
করি (পদ্যে)। ৎ আধলের লড়ি (কবিকঃ)। আঁধনি দেখ। 

'আদৌ ..ষ্য. (স*)। আদিতে, প্রথমে, মূলে, | আধলা-..ণ (স* অর্ধল, কিংব! বা, আধ+ 
কিছু মাত্র । লা স্বার্থে)। অর্ধাংশ। আঃ ইট--ইটের 

আদ্দাশ -'ষা. ( হি" অর্দীস, স* অর্দ ধাতু; অর্ধাংশ, প্রমাণ ইট অপেক্ষ। ছোট । আধলী 
''ঘাচনা+স* আশ হইতে ?) | নিবেদল, "টাকার অর্ধাংশ মুদ্রা। আধলা পয়সা .. 
প্রার্থনা । ( অগ্রচঃ ) ৪ পয়সার অর্ধাংশ মুদ্রা । 

আদ্ধ! ..ফ্য. (স* অর্ধ)। অর্ধ-প্রমাণের হথক্ম বস্ত্র | আঁধ|...( স* অন্ধক ) হিৎ ও* অন্ধা )। অন্ধ, 
বিশেষ । বাদের অর্ধপরিমিত তাল-বিশেষ | | প্রা:-আঁধ। বাঁঝ। রোগী কুড়ী চান করেন 
আদিধ ''হুক্ষম কার্পাস শত্রের বস্ত্রবিশেষ |»: জলে (শুংপুঃ)। ( অপ্রচঃ)। স্ত্রী"-আধী 

আধ, আদ (গ্রা") ''প. (স* অর্ধ)। অর্ধ। | (অপ্রচঃ)) আধনী, ওঃ-_অথর্ধ! জনার 
ভয়ে, রোগে,*শৌকে, আধখানা হওয়া :. | আত্মা আঁধুনির নড়ি (মাঃ) 
নার্ণ হওয়া । আধেক ''৭. (স* অর্ধ | আধানিক (প্রাণ) “ণ. (সণ আঘুনিক )। 
আব+এক) অর্ধেক শব্ধ সৎ নহে)। | হঠাৎ ধনপ্রাপ্ত; কুলগত-প্রথাত্যাগকারী । 
একষার্ধ, প্রা অর্ধ (এক দেখ )। আধা । আধার ..ষা. (সণ আহার, হা স্বানে ধ। 3% 

এ (আধ4-আ স্বার্থে)। অর্ধপরিমিত, | হিঃ) পাখী, সাপ, মাছ প্রভৃতির খাদ্য। 

প্রঃ আধা নদী-_অর্ধপূর্ণ। আধা-আধি .. ! আঁবার .'ফ্য. (.স* অণ্ধকাব)। অপ্ধকার। 
ছুই অর্ধে। আধ-কপালিয়, আধ-কপাল্যে আঃ মাণিক-..বে মাণিক আঁধারে দীপ্তি 

“কপালের অর্ধাংশে শিরঃগীড়া। আধ- | বিকাশ করে; লক্ষণীয়, দিবসে, সাধারণ 
কামারিয়া, আধ-কামার্য ''অর্ধজ্ঞান কর্ম | কর্মে যাহার গুণ অপ্রকাশিত, কিন্ত, রাত্রে, * 
কার, অদক্ষ। আধখোরী, আধ-খুরী:" | , সময়-বিশেষে প্রকাশিত; অপ্ধকারে দীপ- 
(ফা* আবখোর! -জল রাখিবার মাটির; তুল্যণ আধারী ..ষ্য. (আঁধার+ঈ )। ছুই 
কিংবা ধাতুর পাত্র)। মাঝারি খোরা | দিকে মুখ-বিশিষ্ট লোহার কাটা বা পেরেক 
(দেখ )। আধশিরা-..ষ্য. (সণ অর্ধ | ছুইথান পাটা পাশে পাশে জুড়িতে আধারী 
শিরদ্)। আধকপালিয়া। আধা-খেচাড়া ; লাগে। আঁধারে লুকাঁনা থাকে বাঁজিয়া 
"পু" (স* অর্ধখচিত ) | অর্ধ'রচিত, | * নাম » ৃ 
অসমাপ্ত । আধ-পেটা-'"অর্ধাশন। আখ-মতী | আঁধি-সীবি ..ফ্য. ( স* রব, হইতে আধি, স" 
*অর্ধমণ ধরে যাহাতে, অর্ধমণ ভার যার । 
আধা-মাধা-..ণ. (স* অর্ধ +মধ্য-_সহচর 
শব)। অর্ধ ও মধ্য, অর্ধকৃত। আধা 
সুল ''্য (অর্ধ-ূল্য)। অরধমূলয, পঃ_ 
আঁধামূলে কেনা । 

মশ্ধি হইতে সাঁধি, সহচর শব্দের অন্ুপ্রাস 

নিমিত্ত বিকাঁর ৷ আধি গাখ!-_ইটের মাঝের 

রপ্ধ। অন্ধিসণ্ধি (দেখ)। ধারা, 
শ্রেণী, নিয়ম, গাঃ-_বাঁকড় মাকড় চুল নাহি 
আদি-সীদি (ভাঃ)। এমন জটিল বে 



] 

কোথাও ফাক পাওয়া যায় না; ও 

কাজের আধি-সাঁধি নাই৷ 

আঁধী ..ব্য. (স* অন্ধ )। কানা-মাছি খেলায় 

যে অণ্ধ সাজে । চোরা মালের ভাড়ারী। 

আঁধুয়া .'এধো দেখ । 

আ-ধোয়। ''ণ. (স' অধৌত )। ধোয়া 

যাহা । রর 

আন্ ''ষা. (সৎ অন্য )। অন্ত, ঞ;-_আনের 

কি কথা ব্রহ্মাদির অগোচব | ( অপ্রচঃ)। 

ভিন্নতা, গঃ-_-কথাঁর আন হবে না। 

আনকোরা ''ণ. (অন্ত এবং কোরা? 

ম* লোণকটঢা__নূতন কাঁড়া, নূতন বহিষ্কৃত 

স* নাম অনাহত, যথা নব্রণৰাঁসে২ নাহত* : 

_হেমত) 1! নুতন কোরা (বন্ত্)) নৃতন। 

চা টাগরা, দৃষ্টি ?)। 

প্রঃ প্রাণ 

আন্চাঁন . "বা. (অন্ত; 

চালা বা ব্যাকুলতা প্রকাশ, 

আন্চান করে। আন্মনা': ণু ( স* অন্ত- 

অন্যমনক্ক । 
(স"* আঁ-নী ধাতু স্ানাস্তর 

মনা )1 

« প্রীপণ )। আনি স্বানাস্তর হইতে আনয়ন 

করি॥ আনা ॥ আন! ধাতু (& আস্তে)। | আঁন 

আঁনাই-_লোকদ্বার আনীত করি॥ আনাঁনা॥ . 

আনানি ॥ 

আন..'প্রত্যয়, (হি* বান, ফা" বান ; সং ৰান 

_ব্বৎ হইতে )। রক্ষক, স্বামী; প্রাঃ 

্বার-আন, গাড়ী-আন-_গাঁড়আন ৭ আনা, 
আনি ..গ্রত/য়. (প্ঁ, ভাবে, কর্মে-আ, ই)। 

প্রঃ-_দ্বাআনি-দ্বারৰানের কর্ম? হিন্দু- ৰ 

আনি- হিন্দুর আচরণ) মুন্সী-আনা__দুন্দী- 

«লেখকের যোগ্য কর্ম! 
আনকুটি...ফ্য. ( স* অপ্নকুট£ হিৎ অনকুট-_ 

দেয়ালীর পরদিন বিষুমন্দিরে দেয় রাণ্ধা 

1 

ৰ 

্ আনন্দ-লহরী .ষা. 

টু 
ূ 

রে 

৪০ 

কিংবা 

নানা আয়োজন । 

ূ অন্নবাঞ্জন; 

সঙ্ঘন্ষ ? )। 

আনখ। ..ণ. (স* অনিরীক্ষিত)। অদেখা, 
ঞা2--+আনখা! পথ, লোক । 

(স*)। 

* বিশেষ, গাব-গুবা-গুব দেখ। 

আনন্দ-লাড়, 'ষ্য (লাড়। দেখ )। ঘি কিংবা 

তেলে ভাজা চাউলগগ় নারিকেল-কোরা ও 

গুড়ের লাড়) । 

আন-পুড়ি-.'ষ্য. (অন্ত, পোড়া-জালা ; কিংবা 

1 

পড়ি_আনপড়ি_মূর্খের প্লভাব )। নির্বন্ধ, 

পারা যার না; জালা; প্রাঃ সংসারের 

[নানা আনপুড়ি। 

আনল .'ধ্য. (স" অনল | অনল (প্রাচীন 

পদ্য )) 

আনলা “'ষ্য. (স" নল হইতে )। পাখী ধরি 

ূ বার নিমিত্ত ব্যাধের নল; সাত নলা; প্র 

_-আনল! চালায় দেখি (চণ্ডীঃ )। 

হি 'ণ. (সণ অন্য, হি)। অন্ত ॥ প্রীচীন 

পান )। 

1 আন 'ষা. (টাকা দেখ)! টাকার, ভরি 

| ষৌল ভাগের ভাগ |  আনী..(আন1+ 

ঈ)। আনা-সম্বপ্ধী। আনা-মাধা..'ষা 
(আন ও মাধ )। সোণা রুপার ওজর 

আঁনা হইতে মাযা, এবং মাধ! হইতে আন 

কর৷ (শুভঙ্করীর গণনা বিশেষ )। 

আনা-গন! -ষ্য. (আ৷ ধাতু দেখ; হি* আনা 

ূ জাঁনা)। আযান ও গমন, যাতায়াত, 

আসা-বাওয়া | 

আনাচ-কাঁণাচ া ( কানাচ দেখ ; কানাচ' 

উনকোটি__কোটি 

তন্-বাঁদ্যযন্তর- 

হিৎ অনপঢ়-ষে পাঠ পড়ে নাই, মূর্খ; অন- 

প্রঃ-লোকের আনপুড়িতে স্বস্থির হইন্ডে 

প্রঃ--নিভাগুল আনল (ন্ডী2। । 
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ক প্লোপে আনাচ ? তু* আছাড়-কাছাড় )। | পানি, চৌয়ানি-টৌয়া-পানি; তু* ও 

ঘরের চালের প্রান্তভাগ । ।  নিত্যানি-_নিত্য যে পানীয় আবশুক হয়-_ 
আনাজ .'ষা. (ও* হি* অনাজ ; হি" -ধান্, | ছগ্ধ; ও* তোরানি--ষে পানীয় তুলিয়া 

অন্ন। স* অন্াদ্য_দ্য ত্বানে জ হইতে. রাখা হয়, বা* আমানি। 

পাবে)। শাক'পাতা । আঃ পাতি ''শাক- । আনুষঙ্-.'ণ. (স* আনুষঙ্গিক )। সংলগ্ন, 
পাতা। ৯1. অপ্রধান, প্রঃ£-আনুসঙ্গ ফল করে সংসা- 

সানাড়ী -.ণ. ( হি* অনাড়ী__জড়, মূর্খ* ম* | রের ক্ষয় ( চৈঠচ:)। (প্রচল গ্রা)। 
অডাণী। স* অনেড-মূর্থ ; যথা, জড়োইজ্ঞ : আস্তর (গ্রা")..'ষ্য, (স* অস্তর; তু* মনাস্তর)। 
এড়মূকস্ত। বন্ত।ং শ্রোতৃমশিক্ষিতে-( অঃ)-.  অস্তর, দুরস্বান। 

এড়ো-বধিরঃ যুকোই ৰাক্) অনেড়-মৃকঃ*| আস্তরিক '.ণ' (স*)। মনোগত। অস্তর্গত। 
্াচ্ছঠে ৰাকৃশ্রঃতিবর্জিতে | কিংবা সণ: আত্ত্রিক'"'ণ. (স*)। অন্ত্রস্বপ্ধীয়। আঃ জর 
অনার্ধ হইতে অনাড়ী)। জড়বুদিধ, আঁক্ষ |: -*'অন্ত্র-সম্বশ্ধীয় কঠিন রোগ-বিশেষ (1- 
আনাড়ী-পন| ''ষা, (পন, পন| ব্যবহার; 6610 66৮01)। 

হি* অনড়পন )। মূর্ত । আন্দাজ .'ষা, (ফা অন্দাজ )। অনুমান । 
দানা এ ( শী” ) "৭ (আ* অমানং +; আসা- আন্দীজী '.ণ. অন্ুমান-সিদ্ধ, আনুমানিক। 

ন5 দেখ )। উপ্থিত,গচ্ছিত। আনামগী  খে-আন্দাঁজী 'ণ. অযোগা, অসম্ভব, প্রাঃ 

আনাম 5 করা হইয়াছে বাহ । বেআন্দীজী খরচ-_অতিরিন্ত। 

নার 'ষা, (ফাণ অনার )। ডালিম। _আন্দু ''ষ্য. (স* অন্ন; ) হি* আন্দ, )। হ্তী- 

ানারস ..যা, (আমেরিকার ব্রেজিল দেশীয় | পদরজ্জ,। ্ 
নাম ননস ( ব্ব21725 ), পতুগিজ ভাষায় | আন্দৌলন ''ষ্য. ( স*)। স*-কম্পন, চলন; 

রূপান্তর অনানস (£0810983) ; ইহা হইতে বা*শউদ্বেগ, বিচারণা, বাদান্থবাদ । 

বাণ্তে প্রথম প্রথম আনানস, পরে আনা-. আপ্ধার, 'ঁধার-..ষ্য. (স* অপ্ধকার)। আঁধার । 

রস, _যেন ৰিদেশ হইতে আনীত রসাল , জল (রাঢের পালকী-বাহক কাহারদের জষায়, 
ফল! ও* নাম সপুরী_ফা* সফর+ঈ_: | কারণ জল অণ্ধকারক)। আমপ্ধারিয়া...পা. 
বিদেশীগত ; হি" অনন্নাস, ম* অননস। ! অন্ধকার, গু: আন্ারিয়৷ ঘর (কবিকঃ)) 

ই* [9178-910019 পাইন-(9176) গাছের প্রায় অন্ধকার । | 

ফলের, সাদৃশ্তে। লাটিন। 28123 ; আ-পড়া--.৭' গেড় ধাতু দেখ)। অশিক্ষিত; 
5801/05)।  বিদেশাগত বহুপুম্পজাত পাঠ পড়ে নাই ষে। 

অল্পমধুর রসাল ফল-বিশেষ। আসামে ব্রহ্ম; আপত্ত ( গ্রা* ).""ষ্য. (স* আপত্তি-_-অস্তস্থর 

দেশে বন্য হইয়া! পড়িয়াছে। লোপ)। আপত্তি। তর্কদোষ। টু 
নি..প্রতায়, (পানী জেল) শব্দের প ; আপদ্...ষ্য. (স*।ঞ্ভু* আ" আফৎ)। বিপদ্। 
লোপে-আনি )। জল, প্রঃ আমানিনিন2-ত-জপুদ-বিপদ ''ষা. (সণ সহচর শক )। 

0:9194189170২১ 
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আপন ..ফ্য, (স* আত্মন্। তু” আত্ম--গ্রা" 

_ আপ্ত; আত্মন্-_আপ্তন্ত লোগে আপন্)। 

নিঞ্জ। বিভক্তি বসিলে আপনা হয়, যথা, 

আপনাকে আপনার। আপন-পর.*'আত্ম- 

পর। আপনই, আপনি "স্বয়ং, বিনা বাহ 

কারণে। আপনা-আপমি-নিজে-নিজে ; 

জ্ঞাতিবনধু; আপনি স্বয়ং; বিনা কাঁরণে। 

আপনি ..(আঁপন+ই নিশ্চয়ে)। সম্মীনিত 

স্ত্রী কিং! পুরুষ-নির্দেশে ৷ আপনারা ?'' 

( প্রন্মে) আপনারা__আপনার সম্প্রদায় কি 

জাতিভূক্তু? 
আঁপশোস ..ষ্য. (ফী” অফসৌস । তু” স+ অৰ- 

শুচ ধাতু অবশোচনা )। অন্থশোচনা 

আপন ''ষ্য, (হি"পরস্পর %ঃ আপসব»-- 

আপনারা সকলে )। আপনারা (আপোষ 

দেখ )। 

. আ-পাকা-..ণ. (সৎ অপক্ক)। « কাচা, ঈষত- 

পাকা | 

আপাং...ষ্য, (সণ অপামার্৯--অপমৃজস্তি 

' অনেন ব্বস্ত্রাদিকং (অঃ টীঃ)-__এই গাছের 

ক্ষারে বস্ত্র ধৌত করিতে পাঁরা যায়] অগ্য 
নাম শেখরিক, শিথরী--পুণ্পাগ্র_পুষ্প- 

মঞ্জারী শিখর-সদৃশ) থরমঞ্জরী__পুণ্পে খর- 

লোম হেতু, ইত্যাদি; ও* অপামারজ্া )। 
মারিষাদি বর্গের বন্য শীক (4১0151810005 
830618) 1 ফুলের শীষ দীর্ঘ, ফুলে হুল 

আছে, সে হেতু কাপড়ে জড়াইয়া যার! 

আপাদ-মস্তক ''ষা, (স*)। পা হইতে মাথ|। 

আপামর সাধারণ '“ষ্য. (স" )। 

ছুইতে সকলেই । 
আপেল-.-ফ্য, ( ই* ৪03116. 15103 108- 

[85)।" বিলাতি ফণ। উত্তর-পশ্চিমাঁঞলে 

নীচ, মূর্খ 

| 

কার্জারা ু ব এবং কুমায়ুনে প্রচুর 

গাছ হইয়াছে। ফল বৈশাখ মাসে পাকে।, 

কাবুলীরা বঙ্জো আনিয়া বিকুয় করে। 

খাসিয়া পাহাড়ে দেশী আপেল জন্মে । কিন্ত; 

ফল অথাদ্য। আপেলের অন্ত নাম সে । 
আপিস, অপিস .'ষ্য. (ই* অফিস, 918০০ )। 

কশ্ধুশ্বীন, কাছারি। অপিসার...ষ্য. (ই* 

অফিসর-০০০৫)। কর্মচারী, কেরাঁণি। 

আপিল ''ষ্য. (ই* ৪00০8! )। পুনধিচার 

* প্রার্থনা। আপিলী ..ণ. (আপিল+ঈ) 

আপিল-সন্ব'ধী, আপিলকরা হইর়াছে যাহা । 

আঁপিল-আঁদালত ..য্য. গ্ুনর্ধিচারের কাঁ 

ছাঁরি। আপিলাণ্ট ''ষ্য. (ই*)। আপিল- 

কারী। 

আ-পৌড়া ..ণ. (পুড় ধাতু দেখ )। ঈষং 

দগ্ধ, অদগ্ধ। 

আপোষ ''ষা. (স"আপুষ ধাতু )। মধ্যস্ব 

অবলম্বন | প্রঃ-মাপোষে নিপ্ত্তি। 

আপ্ত (গ্রা") -'ণ, (স* আত্মন্)। আত্মীয়, 

প্রঃ- আপ্ত বণ্ধ।আত্মীয় বন্ধ, আপ্ত 

লোঁক-_আপনার লোক । গিশ্ধমালা দেহ 

আপ্তগণে”--আত্মীয়গণে । আগ্ত (সণ) 

বিশ্বস্ত, সত্য । আপ্ত বাঁকা-_খধিবাক্য। 

আ-ফাঁটা ..+. (ফাট ধাতু দেখ)। অন 

ফাঁ্রা, ফাট-হীন বা! রশ্ধ-হীন। 

আফিং, আফিম-''ধা. ( স* অফেন, অহিফেন 

এই নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক | পুর্বকাবে 

অফেন এদেশে জানা ছিল না। গ্রীকের 

অফেনের আবিষ্র্তা। তাহারা বলিত 
অপিওন) গ্রীক ওপোঁস্, স” আপম্-_-রস, 

কিস্তু। অফেন "অজ্ঞাত ছিল বলিয়। ৫ 

অফেন' গাছ কিংবা গাছের বীজ (পোস্ত 
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স* এখসতিল ) অজ্ঞাত ছিল,, এমন নাও 

হইতে পারে )। একবর্ধা (৩1 *মাসের ) 
শীক-বিশেষ (08951: 30101016611), 

ফুলদল ৪, কোন জাতের লাল, কোন 

জাতের শাদা । বিহারে সাদা ফুলের জাতের 

"চাষ হইয়! থাকে । ফলের (টেঁড়ী; ম* 

খন্খস) রস শুকাইয়া আফিম হয়। আঝবাফিমী 

'ণ. (আফিম+ছঈ)। আফিমের নেশা- 

সম্বপ্ধী। আফিম-খোঁর'''যে বেশী আফিং 

থায়। পু 

আ-ফুলা-""ণ. (ফুল দেখ )। ফুলধরে নাই 

যাহাতে, এয আঃ ধান। ্ঃ 

আ-ফোটা'**ণ+€ ফুট ধাতু" দেখ ), অপ্রস্ক- 

টিত। 

আফৌলা ৭. € ফুল ধাতু দেখ) অ-স্ফীত। 

আঁব-''ষা, € স* অবুর্দ )। মাঁংসকীল 
(01001) | 

আব ''ষা, (ফা*; প* আপ--জলরাশি, অপ্ । 

_জল)। জল, গঃ_-আব হাওয়াস্বানীয় 
জলবায়ু গুলাব ( গুল+আব )-- ফুলের 

-গোলাপ ফুলের জল; পঞজাব-_-( প&+ 

আব ) পঞ্চনদ প্রদেশ 1 (২) আভা, হীরক।- 

দির দীপ্তি বা 'জল”। আব-কার..*( ফা )। 

মে মদ চোয়ায় কিংব। বিকুয় করে । আব- 

কারী, আবগারী ".ফ্য. মদ চোয়াইবাঁর কাজ, 

ব্যবসায়; মদ্যাদি-মাদক দ্রব্য-সঙ্থণ্ধীয় ; 

তৎসম্থপ্ধীয় শুষ্ক । 

আব-ওয়াব ..ফ্য. (ফা আবৰাব )। রাজস্ব 
ব্যতীত অন্ত কর। 

আব্ছায়া ' ষ্য. (স* অপচ্ছায়।)। তৃত- 

* যোনির আভাষ (ছায়ার তুল্য বলিয়া )। 
অস্পষ্ট দর্শন । 

আবদার. 'ষ্য. (ফা" আব-_স* প-জল-_ 

দীপ্তি; দার-_-আছে যাঁর; আবদার 

নির্মল, চিন্কণ ; ইহা হইতে বাঁ* অর্থ আঁসে 

না )] আবেদন, অভিলাঁষ। আবদারিয়া, 

আবদের্যে ''ণ. (আবদার+ইয়া )। যে 

সর্বদা অভিলাষ পূর্ণ করিতে চায়; আহলা- 
দিয়! । 

আবরা..'ষ্য, (স* আবর ) বালাপোষ ইত্যাদির 

বাহিরের কাপড় । 

আবরু:'"ষ্য, (ফা*--মান; স* আবৰর)। 

লজ্জা-নিবাঁরক বস্তি, লজ্জা। বে-আবরু 

এ, নষ্ট'লজ্জ।, মানহানি । 

আবলুস-''ষ্য (ফা* আবনুস ; হি* আবনুস; 

ই* এবনি (6১০75) | স* তিন্দুক হিং 
তেন্দু, এবং স* কাকেন্দু বাণ ও? কেন্দু 
( দেখ ) গাছের কৃষ্ণবর্ণ কাঠ। এই' কাঠ 
জল অপেক্ষা ১'২ গুণ ভারী । 

আবশ্বকীয়.৫'ণ. (সৎ আবশ্তক; স্তরাঁং 

আবশ্তকীয় স্ব্যাকরণে অশুদ্ধ )। গ্রায়ে- 

জনীয়। 
আব-হাঁওয়া ''আব দেখ। 

আব।.$'ষ্য. (আঃ)। গল হইতে কোমর 

পর্যন্ত খোলা লম্বা কোর্তা। 

আবাগা (গ্রা") ..অভাগ! (দেখ )। 
আ-বাছা.''ণ. (বাছ! দেখ )। বাঁছা-ঞনির্বা- 

চিত হয় নাই যাহা । 

আ-বাট!.ষ্য. (স* উদ্বর্তন ; উদ্্ৰর্তন-মৃৎ- 
পতনে বিলেপনে ঘর্ষণে ক্লীৰম্--মেঃ। হিঃ 
উবটন)। বাটা হরিদ্রা আমলকী প্রভৃতি 

মলাঁপকর্ষক দ্রব্য। ক্সানের পূর্বে গাত্রে 

ঘষিয়া মলা ভুলিবার, দেহ সুগণ্ধ করিবার, 
কেশ কুষ্ণবর্ণ এবং মস্তক শীতল রাখিবার * 
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শা শশী ্শ্াী্াীীী 

উদ্দেত্তে আ-বাঁটার প্রয়োজন । চন্তীদীসে, | কালি মিলিৰ আরবাঁর (চৈ চঃ)। (বাসা 

চু়। যে চন্দন আমলকী বর্তন। কৰিক৮_ : কাস! )। 

শিরে দিয় আমলকী তৌঁলা জলে দ্বান। | আবীর .ফ্য,. (স*_শব্বসারে; স অত্র 

হরিদ্রার সহিত আমলকী-বাঁটা মলাঁপকর্ষক | হইতে; তু* আ* আবীর-_জাঙ্তান অস্বরী, 

বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পূর্বকালে মাথায় | রঙ্জা-বিশেষ। হি" অবীর )। হোঁলি-খেলার 

জটা বীধিলে__চুলে চুলে জড়াইয়া গেলে ; * রঞ্জক চূর্ণবিশেষ। এই ূর্ণে অভ্রচুর্ণ যৌগ 

_ হরিদ্রী আমলকী প্রধান্ট প্রতিকার ছিল। ] করা হইত। 

তিলের খইল ও কলায়ের বেসনও ছিল। ! জবুই...ষা. (স* আবুকী; অথাবুকঃ জনকৌ- 

এখন আবাঁটার পরিবর্তে সাবান প্রচলিত ৷ অঃ) স্ত্রী" আবুকী-আবুঈ__আঁবুই; ঢাকা 

হইতেছে । দরিদ্রে কাঠের পীশ, এঁটেল :, ও নদীয়ায় মাঅই স* আবুকী কিংবা মামকী 

মাটি ( এই মাটি পিঙ্ালবর্ণ) ইহাতেক্ষার- ! (মামী) হইতে)। ভাই কিংবা বনের 

পদার্থ আছে), কদাচিৎ সাঁজিমাটি দিয় শাশুড়ী। 

মাথা ঘষে। ওড়িশায় চালত! ফলের, ধেঁড়শ ৷ আবুড়া- খাবুড়া-."ণ (স* অবু্- -আবড়া, খর্পৎ 

গাছের পাঁতার, কিংবা গামার পাঁতীর রস! -খাঁপরা-খাবড়া ; ও* আবুড়া-খাবুড়া ; হি' 

(লালা_-নাল) দিয়! ঘষিয়! চট্চট| চুল: উবড়-খাবড়, অবড়-্ধবড়)। অবুরদখর্প 

পরিষ্কার করিবার রীতি আছে । ৷ রাদি তুল্য উচানীচা অংশযুন্ত, গাঃ-_ মাটি, 

আরাধ্য! (ফা*। স* আবাস )। আবাস, ! ছ্ীঁচ চিকণ না হইলে ঢাল। পিতল কীসারগ 

গ্রাম, এঃ,_-জাহানাবাঁদ--জীহান পৃথিবী, আবুড়া-খাবুড়া (গ্রাৎ এবড়া খেবড়া ) হয়। 

আবাদ আবাস, পৃথ্ধবীর লৌকের আবাস আবেশ. (স*)]  গ্রাবেশ, অধিষ্ঠীন 

যেখানে ()) ফাঁ*তে অন্ত অর্থ সমৃদ্ধ, | চাঞ্চল্য, অন্নজ্র-প্রবেশ, গাঃ--বৈকাে 

সুখময়, 1$-আবাদ রহে-মুসলমান শরীর আবেশ রাখে । প্রেমাবেশ, 8 

ফকীরের আশীর্বাদ । এই অর্থে জাহানাবাঁদ | প্রভুর আবেশ নাঁ যায়, না রহে কীর্তন (চৈ 

সৌভাগ্যশালী পৃথিবী-গ্রাম। বা*তে-। চঃ)। ন্নেহহেতুক চিত্তচাঞ্টল্য, (প্রায়ই 

নুতন জমীতে চাষ, নূতন চাষ, চাষ, পাঃ-- হাৰেশ ( দেখ )। 

এমন মানব জমীন্ রইল পতিত আবাদ । আ-বোল তা-বৌল .'ষ্য, আ-তা বোল) ইহ 

করলে ফলত সোনা (রামপ্রুসাদ )। : তারা বোল; অসঞ্জাত বাক্য। আঃ বব 

চাষআবাদ-''ষা, (সহচর শব; টানে _এগ্রলাপ বকা । 

| 

ৰ 

০. শী 

সন্ধি অশুদ্ধ )। চাষআবাদী ..ণ. আবাদ | আব্বর..ফ্য (সং অন্রক)। স্বচ্ছ অদা 

সম্বন্ধীয় ; যাহার আবাদ হইয়াছে। পত্রবৎ খনি্জ-বিশেষ (10108) ) 

আবার. “ব্য. (অপরবার, আর বার- আবার)। | আভাঙ্া, আভাং"'ষ্য. (স* অভ্যঙ্গ ) 

আর বার, পুনর্বার, গ্রাঃ_ একবার বলিয়া; তৈলাদি মর্দন। আঃ করিয়া তেল মাঁখা- 

ছিলে, আবার বল। প্রাঃ--আজি বাঁস! যাহ | গ্রচুর তেল ঘষিয়! ঘষিয়! মাথ|। 
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আ-ভাঞ্া ''৭. (ভাঙা ধাতু দেখ )। অভগ্ন, 
গ্ঃ--অঃ সাপ ''সে সাপের ঠাত ভাগা হয় 

নাই। আঃ দৌড়ী ..যে দোড়ী খিলাইয়' 

পাক দেওয়া হয় নাই। 

আভোগ ''গান দেখ । 

আভ্যাতি '“ষা. (স* আত্যুদয়িক )। আত্ত্- 
দষিক-_মাঙ্ালিক শ্রাদ্ধ । 

আাঁম '“ষ্য, (সৎ আম; হি* আম; ও* আম্ব? 

মণ আন্বা, আঁবা। সৎ আজ তাঁঅ সপ্প্রা- 

কৃতে আত্ব তাম্ব হইতে ও* আম্ব, তাস্ব,। 

নদীয়ার আব; তুণ তাঅ-্তীবাঁ; এই 
নিষমে জীব! (যেমন মণতে) ঠিক হইত)। 
গ্রসিদ্ধ ফল, অপক্ক অবস্থায় হরিত, পক 

1170108 )। পঞ্জাবের উত্তরাঁংশ 

ব্যতীত ভারতবর্ষের সর্বত্র, ব্রঙ্গদেশে এই 
গাছ স্বভাবতঃ কিংবা মানুষের যত্বে জন্মে । 

বোস্বাই, মালদহ, সুন্দরসা, গোপালভোগ, 
বৃন্দাৰনী, মৌহনভোগ, লেঙাড়া প্রভৃতি 
আমের নান! জাত আছে । লত। আম.., 

নেপাল সিকিম খাসিয়া চট্টগ্রামের পাহাড়ের 
আরণা আজম-বিশেষ (81211516912. 571%9- 

আমের তুলা ফল, পাকিলে গীত- 

বর্ণ, কিন্তু চেপটা । গাছের আগ-ডাল সু 
বলিষা ম্ুুইয়া পড়ে। এইহেতু নাম। 
আমুয়া, এমো-''ণ. (আম+উয়া )। আম- 
বখ্ পা--এমো গন্ধ । 

1018 

(1০89)। 

অবস্থার পীতবর্ণ। উপমায়, বর্ণ-চোরা আম | আম..'ণ.(আ*)। সাধারণ । আম-মোল্তার 
এক এক জাত আম পাকিলেও সবুজ ৰ 

থাঁকে; বর্ণ দেখিয়া সে আম পাকা কি কীচা 
'"*সাঁধারণ কাজের নিমিত্ত নিযুক্ত কর্ম- 

চারী। 
বুঝিতে পার। যায় না। লক্ষণায়, বুদ্ধি ৷ আম..-ষ্য. (সৎ ).। স" __অপক, কাঁচা; অজীর্ণ 

বাহিরে গ্রকাশিত না হইলে লোককে বর্ণ | 

চোরা আম বল! যান । কথায়, পাক আম | 

দাড়কাঁকে খার-_ছুঃখের বিষয় । আম- ৰ 
চুব '*ষা, (স* আমনচুর্, কুট্রিত অপক 
আম )। কাঁচা আম“ফালি ফালি করিয়া 

কাটিয়! শুখান।, আমশী । আমট.-'ষ্য. (সৎ 
আম্রাবর্ত; হি" অমাৰট )। পাঁকা আমের 

শুখানা রস, প্রাঃ--আমসি আমথণ্ড তৈলাঅ 

আমা (চৈঃ চঃ) (আমতা _আঁমট )। 

আমশা "যা, (সৎ আত্র-পেশী )।* কাটা 

ও শুখান! কাচ! আমের পেশী । আম-সত্ব'"' 

যা, ( স* আত্ম-সত্ব ) পাকা আমের পিষ্টকা- 

কারে শুখাঁনা রস। উপমায় কাঠগালের আম- 

' শন্ধব'অসঙ্জত বাক্য; তু" সোনার পাথর- 

খাটা। আম গাছ-..আমফল-তনু (থা 

রোগ, আম-রস-_অজীর্ণরোগজ লালাবৎ 

আমবাত ''ষ্য. (স*-- 
বাত, 11760178691) | শীতপিত্ত রোগ ॥ 

রম (011005) | 

_ গায়ে বিছটি লাগিলে যেমন ফুলিয়া উঠে 

সেইরূপ শরীরের খ্বানে স্বানে চব্ীকাঁরে 
ফোলা রোগ-বিশেষ (176016-78517 এ1৮- 

০৪119 )। আম-রন্ত''ষ্য. (স*)। অন্ধ্রের 

রৌগ-বিশেষ যাহাতে আম রস ও রত্তনর্গত 

হয় (05097), আমাসা ( দেখ')। 
আম-আদা ''ষ্য. (স" আম-হরিদ্রা | অন্ত নাম 

কর্পর-হরিদ্রা ; হি” আম-হলদী )। হরিদ্রাদি 

বর্গের মূল-শাক (০91০8172 210208)। 

হলুদ গাছের মতন গাছ, কিস্ত। বড় +এবং 

হলুদ বা আদ আপীত, এবং অপক আম- 

গণ্ধী। 
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আঁমড়। ''য্. (স* আমাতক,--আঅং আখ্র- 

ফলং অততি গচ্ছতি অন্থকরোতি--অঃ টীঃ | 

আমের তুলা ফল বলিয়া! । ও* আব্বড়া )। 

কর্ম; প্রাঃ_মাঁধধাঁতার আমল..'মান্ধাতা 
রাজন সময়; গাঃসে আমল দেয় না। 

আমল-নাঁমা "'ষ্য. (যা")। অধিকার-পত্র | 

প্রসিদ্ধ অল্প ফল (10190 1108-0101) | | আমলকী...আমলা দেখ । মন্দিরের চড়ার 

গাছ (319012185 178121918) পত্রত্যাগী; 

পাতায়: ৪-৬ জোড়া! পর্ণ,জাঠিতে-১-৫ কৌষ। 
আঁমড়া-গাছিয়া, আমড়া-গেছ্যে .ণ. নিক্ষল 
(আমড়া! গাছের কাঠ অসার বলিয়। ?)। 

বিলীতী আমড়। .-যা, (পলিনেশিয়ায গাছ ; 
1)00-01010) 01 09065159169 8001 )। 

ফল আমড়ার তুল্য, অন্ন মধুর; গাছের 

(50170185 ৫1০15) পাতায় ৬৮ জোড়া 

পর্ণ, পাতাব ধার কাটা-কাটা । 

আঁমতা-আমত! "যা. আ-হা-হা, তাতা 

বোঁল, অনিশ্চিত বাঁক্য। আঃ কর|। 

আমদানি ''ষ্য, (ফা* আমদনী)। আন, 

লভা) আগমন, আনয়ন, দ্রবাদি আনয়ন । 

আঃ রপ্তানি (রফতানি দেশে আগমন 

এবং দেশ হইতে গ্রত্যাগমন। ূ 
আমন ..ণ. (স* হৈমস্তিক )। হৈমস্তিক |; 

আঃ ধান--হেমস্তকালে পাকশীল ধান্ | 

আ-ময়দা ''ণ (আত আমদণ ্বে্ছাপূর্বক ? 

স' আমোদী--হর্ষযত্ত?)। উন্ক্ত, স্বাধীন, 

স্বেচ্ছা পূর্বক, গাঃ--গোরু আময়দ] চবে-- 

বিনা বাধায় | ( অপ্রচঃ হইতেছে )। 

আমরুল '-ষা. (স* অল্প-লোণী; স- অগ্র্বতী 

হইতে হিৎ আমবোতি, ও* আম্লিতি )। 

অন্রসধুত্ত (৪০10 ০8125 ০01 00693- 

51002) ছোট শাক (98115 ০01710ঘ- 

150) । পাতায় তিনটি করিয়া পর্ণ, ফুল 
গীতবর্ণ। রাত্রে পা! মুর্দীয়া যায় 

"* আমল ''ষা. (আত) অধিকার) সময়; 

2১ ১৯৭54০০০৭০৮ 2৩৯০০ লি স০০০1০৮525ল ০৯৮১০ 

আমলকী-ফল তুলা-কলশ। 

আমল! ''ষ্য. (আঁৎ আমিল)। কর্মচারী। 

চি 

আমলা, আমলকী-''ষ্,. (সণ আমলকী-- | 

অ$ঃ ফয়ল1--( ফাণ ফেয়েলা- আমলা)" 

সহচর শব্দ) আমল! ও তৎ্সদৃশ কর্মচারী । 

আঃ মোল্তীর, আঃ মোহরী'.( সহচর 

শব )। 

আমল্যতে ভৈষজ্যায় খ্রিয়তে_-অঃটাঃ_ 

ওষধে লাগে বলিয়া নাম? * না দেহের মল 

-দৌঁষ হরণ করে বলিয়া! নাম? অন্ত নাম 

তিষ্যফলা-__তিষ্য-পৌধমাসে ফল গাঁকে 
বলিয়!; অমুতা। বয়স্বা__-শরীরের সর্বদৌষ 

হরণ করে বলিয়। নাম । ও* অএচ্া, হি* 
আঁবলা, ম" আৰ্চ্তা) ই* 17710109191) 

(1. 770 010076 02/27105 1001 

_-যে ফল গাত্রে মাথা! হয় (আ-বাট| শব্দ 

দেখ )-হরিতকীবয়ড়া গ্রভৃতির সামান্ 

নাম । আমলকী--:00110 110- 

1991817)। পত্রত্যাগী আরণ্যতবু (1১1711217- 

(0003 ০01011০8), কদাচিৎ গ্রামে ও বাগানে 

রৌপিত হয় । ফল মাংসল, প্রায় গোল, 

ষট্নীলী, অম্নকষায়, ত্রিকোৌষ | কাচা ফলে 

কষায় রস (69001) হরীতকীর তুল্য,প্রায়ই 

কিছু অধিক পরিমাণে, কিছু পাঁকাঁ ফলে 
ঈষৎ থাকে । পাত! ও ছালেও কষায়রস 

আছে । আমলা-সার-.'গণ্ধক দেখ । ভূঁই- 

আমলা.'...ষ্য. (স* ভূম্যালকী। ওঃ 

বাড়ী অন্ত )। বর্ষায় ক্ষুদ্র শাঁক-বিশেষ 
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ফলে আমলকীর সদৃশ গাছ। 

আমা-''ণ. (সণ আম )। অপক, আপোঁড়া 
বা কাচা, গ্রাঃ--আঃ সরা (কবিকঃ )। 

*আঙ দেখ। 

আমাড়, অ-মাড়-..ণ. (মাড় ধাতু দেখ)" 
যাহা মাঁড়িয়া শেষ করিতে পারা ধাঁয় না, 

গা-আঠধান। অস্থমার। 

আমানৎ.'ষা, (আ* অমানৎ; অপজ্রংশে 

অনামৎ)। ভ্াঁস, অর্পণ। আঃ রাখাঃ 

করা। আমানতী-'ণ. স্তত্ত, গচ্ছিত। 

আমানি ..ষা, ," স* অল্প পানীয়__অগ্লপানি- 
প লোপে অম্নানি-আমানি; ৩* নাম 

তোরাণি; আনি দেখ)। জলে ভাত 

ভিজাইষা রাখিলে যে অগ্ন-জল হয়, কাজি। 

প্রাঃ-পাঁথরে আমানি ভরি দিল সঞ্জয়ের 
নারী। একশ্বাসে সাত হাড়ী আমানি, 
উজাঁড়ে (কৰিকঃ )? 

আমারী .'ষা, (আ*)। 

( ভাঁঃ)। (চাল না থাকিলে হাওদা নাম) । 

আমাশয় 'ষ্য. (স*)। উদরের দে আশয়ে 

অর্থাৎ কোষ্ঠে অপর খাদ্য সঞ্চিত হয়, 

(56010801)) | উপর-পেট । 

আমাসা -*ষ্য. 

মধ্যে এক প্রকার (105320601) । শাদা 

আমাসা--আমযুন্ত অতিসার। রন্তু আমাসা 

-রন্তৃযুন্ত অতিসার। 

মি'সর্বাম ( স* অহম্; প্রচীন বা" 
আদ্দি; পুর্ববর্গে পরী" মুই) ও* মু, 
আস্তে ( সম্মানে ), হি* মৈ, হম্ )*ম* মী )। 

চাল-বিশিষ্ট হাওদা, 
প্রঃ-হাতীর আমারী ঘরে বসিয়া আমীর । 

(স* আমাতিসার_৪০০6৪ 
৫1121705)| ছয় প্রকার অতিসার রোগের : 

বিভক্তি যোগ হইলে আমি স্বানে আমা 
ইয়। বথা, আমা-কে, আমা দ্বারা, আমার; 

আমা-রা_ আমরা । প্রাচীন বাঁ" ও পদ্যে 

আ-মরা_মোর|, মুরা। আমার- প্রাচীন 

| বা" ও পদ্যে মোর। 

আমিনী, আমিনা .'ষ্য. (সা কামিনী )। 

ধর্মঠাকুরের সেবা-কারিণী কামিনী, কামিত্তা 

( দেখ )। শুন্ত-পুরাণে ধর্মঠাকুরের ষোল শ 
আমিনী। গ্রাঃ,_দ্বাদশ আমিনী আর ভক্ত 

বার জন। আদ্য কালের আমিনি ধর্শের 

ব্রতদাসী । (মাঃ) । 
৷ আমীন .ষ্য. (আ*__পরিদর্শক )। জমি মাপ ] 

৷ জেৌথে দক্ষ ব্যত্তি। সদর-আমীন--প্রীয় 

৫০ বৎসর পুর্বে সদর-আঁলা_-এখন উ* 
| সব্জজ। আমীনী ''ণ আমীন-সম্বপ্থী | 

'আমীনি .'ষ্য. আমীনের কর্ম। 

আমীর ''ষা*( আ*)। সদ্বংশজাত, কুলীন 
( মুসলমান জাতির )। আমীরি.''ষ্য. 

আমীর4+ই )। আমীরের ব্যবহার, ভাব। 

আমীরী .'ণ. (আমীর +ঈ)। আমীর সম্বন্ধী,* 

: আমীরের যোগা, প্রঃ__আঃ চীল (চালি)। 

' আমেজ "'ষা, (ফা স* আমোদ ), গণ্ধ, 

ঈষতগন্ধ ; আভান। | 

 আমোদ.."বা. (স*; স আমোদো বিদুরগঃ 
-হে্মঃ)। দুরগামী সুগণ্ধ ; হ্যা, আঃ 

প্রমোদ .'(স*, সহচর শব) । আঃ আহ্লাদ 

(সণ, সহচর শব )। আমোদিয়া, 

আমোদ, আমোদী .ণ. আমৌদ-হ্র্য- 

শীল। (আমোদী-_তৃ* আলাপী আলাপে 
দক্ষ )। এ 

আশ্বর.'*ষ্য. ( সণ অস্বর ॥. আঁ* অন্বর। অস্বর | 

দেখ)। খনিজ রজন-দ্রবা-বিশেষ (820061)' 
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৪. 69551116517) 1 উত্তর ব্রহ্গে কিছু শব্দ | আয়তের অধীন এমন অর্থ নহে)। 

কিছু পাঁওয়া যায়। বার্ণিস করিতে এবং | অধীন, আয়ত্ত। 

অলঙকাঁরে বদ্ধ করিতে লাগে, ওষধেও | আয়না .'ষা. ( ফা* আইনা )। আরশি, কাঁচ। 

লাগে। আয়ন্দা ..ণ. (ফাঁ*)। আগামী । 

আঙ্বা..বা, (স* অহম্পূর্বিক1)। আমিই | আম্মা... (আ* )। দান উদ্দেশে দণ্ড জমি। 

পূর্বে আমিই পুর্বে এইরূপ «কথা, ব্যগ্রতা) | *আক্সগাদার "'আয়মার অধবিকারী। আয্মমা- 

প্রঃ_আম্বা করিয়! যায কিপ্তু, কিছু করিতে । দাঁ্রি-''আত্মমাদারের বৃত্তি, আমা ভোগ । | 

পারে না। কাঁজে আন্ব' না থাকিলে কাজও | আয়া ..ষ্য. (পতৃগীজ £19)। ইংরেজ) 

হয় না। ফিরিঙ্গী ও দেশী খিষ্টান রমণীর পরিচারিকা 

আপড়...ণ.(স+ অন্তরাল)। আড়, ও; ; * বাদাসী। 

চক্ষের আয়ড় তিলি ন| করেন যায় (মাঃ)। : আয়াপান-..ষ্য. (আমেরিকা-দেশীয় নাম )। 

( অপ্রলচঃ )। সোমরাজযাদি বর্গের বিদেশী শাক (100৪- 

আঁয়ত 'ণ. (স*)। দীর্ঘ। সমচতুক্ষোণ 0701) 85৪0879)। পাতা অভিমুখী, 

ক্ষেত্র (901976)। মত্ম্তাকার,। কৃমশত সরু হইয়া বোটার 

আয়তন... (দ+ চৈতামাগ হনং _বুদ্ধ-জিন- | মিশিয়াছে। সব ফুল এক রকম, গেঁদাঃ 

দেব-মন্দির (অঃ)। দেবাঁলয় (এহ অর্থ মতন ছুই রকম নহে । ফুলের মাঝে মাঝে 

গ্রামে আছে) ) আলয়, ৫ আয় হন তুমি. উপপত্র নাই। পাঁচকোণা বা পাচশিরাণ, 

বাড়ি (কবিকঃ)। বিক্তার। (ঘন ফল-_ ফলের মাথায় এক সারি কিন্ত, বহু খরলোম 

$01001০-_+অর্থে আয়তন শব্ষের অপ-[ আছে। (কাটার প্রসিদ্ধ উষধ। কেহ 

* প্রয়োগ হইতেছে )। কেহ বিশল্যকরণী বলিয়া ভূল করে। ) 

আয়তি, আয়ত..'ষ্য, (স* আঁ্তি, আয়ন্তি; | আয়ীস..'ষ্য (সণ)৭ শ্রম, অতি যত্ব। 

আয়তিস্ত স্ত্িয়াং দৈর্ঘে প্রভাবাগামি | আরী-..ফ্য.( স* আর্ধিকা)। মায়ের মা। 

কালয়োঃ। আয্ন্তিস্ত, সিয়াং স্েহে বশিশ্ছে | আয়েব-..যা, (আঁ আইব )| দৌষ। বে. 

বাপরে বলে__মেঃ) শেষের ই-লোপে ; আয়েব..নির্দোষ। আয়েবী'''দৌষী, প্রঃ 

আরত )। স্বামীর প্রভাব স্সেছ, বশিত্ধ। প্রঃ; _খোঁড়ার 'আয়েব | 
_ আইয়োতে যাউক কাল ঘুঢুক "হর্গতি | আয়েষ-..ফ্য, (আ” )। ইন্দ্রিয় সেবা। আরো 

(কবিক?)।  (আইয়োতে__আয়তিতে)। | ..*বিলাসী। ৰ 

আঁয়তের চিহ্ন হাতে লোহা! এক গাছি | আফে...ণ. এয়ো দেখ । 

(ভাঃ); জন্মায়তি হয়ে বাছা জিয়া থাক | আর..'ব্য. (স* অপর ;-অঅর-আর ও 

সুখ । আশিষ দিলেক চণ্ডী বাঁড়ুক আয়ত আহুরি আর); হি* ওর; মণ অন্য হইতে 

(মাঃ)। এয়ো দেখ। আপি; উর্দ্ বখ। এবং, একের পর, 

'আয়ত্তাধীন ..ণ. (স* আমন্ত+অনীন--সহচর :. পুবর্বার,* গু-এমন কর্ম আর করি? 
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না। (রই অর্থ আবার শবের.সংক্ষেপে ] তৈল-পায়িকা- তেল খায় বলিয়া! ঢাকায় 

আর )। র তেল-চোরা । ও* অসর-পা--স* অশ্্রপা, 

মার, আরী-.'প্রত্যয়, (সৎ কার, হি+ হার). অঅ রন্তু পান করে এই বিশ্বাসে । (টাকায় 
ব্যাকরণ দেখ )। সৎ কর্মকার উরস ছারপোক1।) কিন্তু, স* অস্রপা_ 
কর্মার_-কামার ইতাদি | 

মাফ ..ধ্য. (স* অর্ক তাঁপে ; ও” অর্ক, হিৎ, 
 অরক; অর্ক-শব্ স*তে পুরাতন নহে 

বোধ হয়, আঁ" অর্কৃ-শরাঁব হইতে অর্ক অর্ক 

স্কত হইয়া অর্ক-পাতন গ্রভৃতি শব্দ 

ভহয়াছে। | চোয়ানা মদ ; চায়ান। নির্যাস । 

ডান্তাবী জলীয় ওউষব । 

াবজ, আবজি ''ষা. (আঁ আরজ, আরজি,)। 

আবেদন ( জঁদাঃ )। মরজবেগী '.ষা. 

পেশকার, প্রঃ--(ভাঃ)। 

আর্জ-নবিস '*বাদীর প্রার্থনা-লেখক । 
তি '"যা, ( সৎ আরাত্রিক - নীরাজন 

নিমি্ত দীপ (শব্দকল্পঃ)) স"ণ আরতি-- 
বিবতি (অঃ ভেম2)) কিন্তু, শন্দসারে 
এবং আগ্তেতে আরত্- প্রতিমার সমক্ষে 

( অগ্রচঃ)। 

আ-রসা ''ণ. 

আর ''ষ্য. (সৎ অর। 

জলৌকা। স* অশ্রলা--অসরলা-_আর- 

সলা? স* পরোষ্ঠী--পলোপে অরষণী-_ 

আরষড়া-__আরক্রীলা ? )। তৈল-পায়কা 
(00901510201. 13180) | উপমায়, আর- 

সলা আবার পাখী--আরসলা পতজ্াবিশেষ, 

পাখী কখন নয়, তেমনই | 

( আ+রস+আ)। 

ঈষত্বসধুত্ত। 
বসভীন, 

ও” অর)। চাকার 

নেমী-ধারণ্রে বাযাঁসাকাঁর কার্ট (51501:69)। 
_আরান্ডী-.'ষা. ( স” এর হইতে ; এর +-ঈ 

_এরঘ বৃক্ষে জাত; অন্ত নাম এন্ডী 
দেখ)। এক প্রকার তসর। 

আরীধ-পালা..ষ্য. (স* অরত্ধন-পালন )। 

দাপাবর্তন। চৈতন্ত-চরিতাঁমৃতে আবাত্িক, . 

আবি ছুই শব্দই আছে। ও” হি* আরতি, 
মণ আরতী )। দ্রেব-প্রতিসাঁর সমক্ষে দীপা- 
বর্তন। রতি, প্রেম, প্রাঃ--আদর আরতি 
( জ্ঞানদান )। নিয়োগ (কবিকঃ )। 
ম্ত "ধাতু, (স*)। আরন্তি--পদ্যে। 
র্ণা 'ষ্য.(স* আদর্শ-__আঁরশা, এবং নদ 
অর্থে ঈ-যোগে আরনী )। দর্পন । পুর্ব 
বাঁলে 'মণ্ডলাকার দর্পণ অধিক ছিল। 
কভ্তবাসে (লং) সর্বাঙ্গদর্পন এত বড় 

| 
| 
| 
| 

। 

না রাধা) না বাঁধিয়! পূর্বদিনের বধ! অন্নাদি 
ভোজন (মনসা দেবীর প্রীত্যর্থে) | 

| আরাম "'ষ্য. (স* আরাম_উপবন উদ্যান__ 
অঠ হেমঃ। শব্সারে অন্য অর্থ বিশ্রাম; 

আন্তেতে আনন্দ, প্রীতি, তু ইন্দ্রিয়ারামঃ 

আত্মারামঃ। ফা* আরাম-_বিশ্রাম, শান্ত । 

বাণতে সৎ ও ফা* অর্থ মিশিয়া গিয়াছে )। 

বিশ্রাম; উপশান্তি, প্রাঃ- রোগ আরাম 
হওয়া; আরামবাগ--বিশ্রামের উদ্যান । 
বি-আরীম, ব্যারাম "অসুখ, রোগ । 

ূ আরীারুট,এরারুট '-য্য. ইৎ আরোরুট -8010%- 
নে সর্বাঙ্জা দেখা যায় (এই সকল দর্পণ | 1০০)। হরিদ্রাদি-বর্গের মূল-শাক-বিশেষ, 
টিকণ ধাতুর ছিল 1) ৷  মুলবৎ কাঁণ্ডের প্লেতসার বা পাল। দেশে 
রসলা-.'ষ্য. ( বরিশালে ঠ্েলাপোকা-_স*: ছুই জাতীয় গাছ হইতে আরারুট হইতেছে । 

৭ 
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(৯--দেশী, ছোট হলুদ গাছের কিংবা শঠী- আর্চা...ষা. (স* অর্চা)। প্রতিক্কতি, আদরা 

গাছের মতন গাছ (০91০019 ৪150501- (70061) 

(12); হি" নাম টিখুড় (তিখুড় দেখ )। । আর্চ (গ্রা আঙ্চা )-'ষা (স* অর্চন| )। 

এই গাঁছ বঙ্জাদেশে নাই কিন্তু, মধ্য-প্রদেশে, অর্চনা (সহচর শবে পুজা-আর্চা )। 

দক্ষিণে, বোথাইতে, বিহারে অনেক আছে । : আঞ্জি ..ষা. (আ আর্জ, আরিজা )। আবে- 

ইহার পাল বাঁ আরারুট (0110181. 21০৬- | , দন পত্র, আবেদন (আদা; )। এ 

190 বিদেশী আনীবুটের, মতন শাদা হয় । | আর্ণা ''৭' (স* আরণ্যক । হিৎ জর্ণ।)। বন্য- 

না এবং জলে ফুটাইলে তেমন ফোলে না: মহিষ 

দানা কিছু চেপট।। (২) বিদেশী ইহার । ৷ আর্দালী .ষ্য. (ই* অর্ভার্লী_01৫0115 ) | 

চাঁষ হইয়া থাকে । হি* নাম টিখুড়। সর্বজয়া! (সৈনিক) কর্মচারীর অনুচর। 

নামক ফুলগাছের মতন গাছ (11912069 . আর্বী-..ফ্য, ৭. (আঁ আরবী তু* আরব্য )। 

৪1101)01079,068) | ইহার পাল, (৩০. ত্যারবদেশের ভাঁষা, লোক । ৫ 

[70190 211০%-৫০০) শাদ। ও স্বাদহীন । ঘোড়। । 

আঁরাধ ..ধাতু. (স* আ-রাধ ধাতু )। আরাধি_- ! আর্মাণী আর্মেনী-..ফ্য. (ই* আর্মেণিয়ন 

আরাঁধন করি। (পদ্যে) |. কও, )। আর্মাণীদেশের লোক, 

আরিষা ..য্য টা | গুড়-পিঠ-বিশেষ ' ভাঁষা। 
(প্রাচীন পদ্যে )  আর্ধা,"ষ্য, (স*ছন্দবিশেষ) শ্লোকবদধ 

আরী ..ফা. (স* আরা- চর্মগ্রভেদিকা-অঃ)। | স্থত্র, ও প্রঃ-শুভগুকরীর আর্ধা। | 

চর্মকীর সুটীর লৌহ-স্থচী (৪1) | আঁল..ফ্য, (স* অল; ও অল, হিৎ আর)। 

( অপ্রচঃ)। অগ্র কাঁটিয়। টাঁচিয়া আল নিন করিয়া 

আরে-.ব্য, (সৎ অ রে)। নিকষ্টরে, উপ- | ছিদ্রে (?70:0১০) প্রবেশ করাইতে হয়। 

হাস্তকে সম্বোধনে। *শোকে। আঁল-ব্বিধ...আল এবং আলের নিমিত্ত বিধ 

আরোপ..ধাতু, (স্)। আরোপ- রোপণ বা! ছিদ্র। 

ক্রি (পদ্য )। ৷ জাল .'ষ্য. (হিৎ)। আছ ( দেখ)। 

আরৌয়া ..ণ. (হিৎ অরবা; ও ,অবুআ) ৷ আলণ" প্রত্যয়, (ব্যাকরণ দেখ)। কর্তা, 

বা," আলো! বা আতপ; আলো+উয়া- | জ্জমী, বৃত্তি, শীলাঁদি অর্থে) যথা: রাখাল, 

আলৌয়া-আরৌয়।)। সূর্ধপক ) প্র | দয়াল, লাঠী-আল । ' 

, আরিন্দ!-"'য্য. ( ফাঁ*)। পত্রবাহক (চৈঃ চ৫)। | হুল; সরু মুখ বা অগ্র, যেমন স্ব;ল কাষ্টের 

| 
| 
ূ 
র 

আঃ চিড়া (চৈ: চ:), স্্যপক চাউলের | আল "প্রত্যয়, (ব্যাকরণ দেখ )। ঈষৎ ব 

চিড়া | সদৃশ অর্থে, বিশিষ্ট অর্থে; যথা, গোলাপ, 

আরোহ ..ফ্য, (স")। আর্রাহি_-উপরে উঠি | মোটাল, মাথাল, জোরাল। + 

(পদ্যে)। [শাল সাহু হর হাহা, ভূষণে, 
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পর্যাপ্তৌ- “ই পর্যাপ্তি অর্থে বা" আলধাতু ৷ ; আলাই...ব্য. (বালাই হইতে; বালাই দেখ)। 

ইহ! হইতে পূর্ণতা, ক্লাস্তি)। আলিয়াছি | বিপদ্। আলাই-বালাই '.( সহচর শব্দ )। 

প্রেলেছি- ক্লান্ত হইয়াছি। গঞ্জা মড়া, আপদ্-বিপদ । 
আলেন না-_মড়া পাইয়! ক্লান্তি বোধ করেন ; আলাইয়! .'রাগরাগিণী দেখ । 

না, মড়া বারণ করেন না ॥ আলা ॥ আলা ; আলাদা, আলাহিদা...ণ. (আ* অলাদা, 

হওয়া--( ও* হালিআ ) ক্লাস্ত হওয়া । *. আলাহ্দা )। পৃথক, ভিন্ন, স্বতন্ধ। 

আলগ ..ণ. (সৎ অলগ্ন | হি অলগ্)। গভিন্ন, আলাপ...ষ্য, (স্* )। কথোপকথন । রাগ- 

পৃথক | রাগিণীর স্বরসাধন দ্বারা বিশেষত্ব-প্রাকাশ । 
আঁলত-পাঁলত...ষ্য ( স* লালিত-পালিত ?)।1* পরিচয়, জাঁনা-শোন! । আলাপ-সালাপ... 

লালিত পালিত শিশু. পোষ্য । » ব্য. (আলাপ সদালাপ-_-সালাপ, কিংব 

আলস."ষ্য. (সণ আলম্ত )। আলম ( গ্রাণ্ সংলাপ--সালাপ ; সানুচর শব্দ)। আলাপ । 

গ্রাচীন বৈষ্ুবু পদে )। *. ।  আলাপ-পরিচয় :.( সহচর শব্ধ )। আলাগী 

আলা ..ণ. (আল ধাতু দেখ; তু আ* আরী : ...ণ. পরিচিত, আলাপনে পটু । 
ক্লাস্ত)। ক্লান্ত । আলা-ভোলা! ''ণ. ( স” হর-ভোল। )। যে কধ! 

আল&.'প্রত্যয়. (ব্যাকরণ দেখ । হি" ৰালা, | বা কাজ ভোলে। 

ও* বালা; সৎ কার; ফা* ৰার প্রাচীন হি" ! আলাল .'ষ্য. (সণ আলী হইতে ! বাঁ" আলা 

হার, হারা )। স্বামী, কর্তা, বিশিষ্ট ইত্যাদি | পর্যাপ্ত হইতে ?)। .বড়লোক, অতিশয় 

অর্থে) যথা, কড়ী-আলা-_ধনবান্, মেঠাই- ৷ ধনী। আলালের ঘরের দুলাল. .অতি- 

আলা-_মিষ্টান্ন-বিকেতা পা্ডি-আলা কাপড় ৰ শয় ধনবাঁনের আদরিয়া। ছেলে ( ছুলাল 

_পীসডযুক্ত কাপড়। | দেখ)। 
আলা ."ষ্. (স* আলোক )। আলোক, : আলি, আলী...ষ্য, (স*)। সথী, শ্রেণী, 

আলোকময় ( প্রাচীন পদ্যে )। ক্ষেন্দ্রের সীমাবণ্ধ। আলিসা.'ষা, (আলি 

আলা .-ষ্য, (আ”)। সর্বপ্রধান, সর্বোচ্চ, পরশ সদৃশ) ছাতের আঁলি-সদৃশ বেষ্টন প্রাচীর । 
সদর আলা-_-সদরের প্রধান দেশীয় কর্মচারী। ; আলী-.'ণ. (আ*)। উদ্দার, উচ্চ) প্রাঃ. 

আলা ''ধাতু. (আল ধাতুর আস্তে)। আলাই-__ ; আঃ মেজাজ, আঃ হুকুম । 

ক্লান্ত করি। আলান! ॥ আলানিয়া, আলান্তে : আলু -'সর্, (স* আলু-_-গলস্তিকা (ছোট ঘটা 
'"'যাহা আলায়, প্রঃ_-আলান্তে *কথা, ৷ বা গাড়।)--অঃ) গলস্তিকা, মূল ও ভেলা 

কাঁজ। আলা-কাড়ি দেওয়া... কাঁড়া-বহি- | -_মেঃ। ঘটাকার বলিয়া মুল-বিশেষের 

ফার করা) ক্লাস্ত হইয়া ফেলিয়া রাখা । | নাম আলু হইয়াছে । কিন্তু সংস্কৃত নামের 
আলা-ঝাল1--( ঝালা-জাঁলাতন )-পরি্লাস্ত। | আলু বিলাতী গোল-আলু নহে। ওড়িশায় 

" (€আলাধাতু এবং এলাধাতু (দ্রেখ) এক ; আন (আলু অর্থে এখনও খাম-আনু 

হইতে পাঁরে। ) ও বুঝায়)। ্বল ম1ংসল মূল কিংবা মূলবৎ্, 
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কান্ডের নাম আলু। (১) সংস্কৃত ভাষার: 

আলু। এই আলু (817) নানাজাতীয় ! 

আছে। সরু লতা, পাতা একোন্তর (একের 

পর আর এক ), ফুল হয় পুং নাহয় স্ত্রী, 

অনেক জাতির পুং স্ত্রীলত। গৃথক | ফুল- 
দল ৬, পরাগকেশর ৩ কিংবা ৬, ফলে ৩. 

কৌষ। সকল জাতির বধ" নাম নাই, এবং 

এক এক জাতি ভিন্ন ভিন্ন স্বানে ভিন্ন ভিন্ন: 

নাম পাইয়াছে | তন্মধ্যে ছুই একটার নাম ' 

ও সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই ;-_খাম আলু "(সৎ 

দশ্ডালু; ও? খম্ব আন্যস্তস্তাকার আলু; 

[)193001:08, ৪199, )। দীর্ঘ রোহিণী লতা) 

উঁটা চারি কোণাঁ, চারি পাখা | লা বাঁমা- 

বর্তে আরোহণ করে। পাতা শবের তুলা। 

আলু বৃহ, ভিতর শাদা । ইহার এক জাত 

চপড়ী আনু..*(স" পিণ্ডালু 11 আলু 

চুপড়ী বাঁ পিঞ্ডাকার, প্রায় গোল খলিয়! 
এই নাম (1)195009108 81809, ৮৪1. 210- 

9০032; ও” হাণ্ডিআ আন্ষ। )। আর এক 

জাত, গরানিয়া আলু-(1)19509:08 ৪1908. 

৬৪1, 100119) | গরাঁণ কাঠের মতন বাহিরে 

লাল। আলু লম্বা। লাল গরানিয়া আনু: 
৪ ক । 

(1)195009169, ৪1808) ৬৪1. 1)11)11108,) : 

তিতর ও বাহির লাল, আলু লম্বা। কুকুর 

আলু ..আসাম ও পূর্ব 9 উত্তর বঙ্জোর 

বন্ত আলু (13919১০০1০৪, 216011179 ) | 

ইহারও পাতা একটি, উাটা বামাবর্ঠে চড়ে । 

পাতা কোমল রোমশ। 

উজ্জল হরিহ বর্ণ। আলু গোল; মান্থষের 

অপর কয়েব ৷ 

জাতির উাটা দক্ষিণাবর্তে চড়ে। ইহাদের 

মধ্যে বুনে৷ আলু (09195009168 00101018) ূ 

| 

সুঠার মত ছোট । ফল লম্বা। ইহার এবং 
খাৰ-আলুর ডাটাতেগড আলু হয়। কাঁটা 
আলু (13195009108 72065017)115 ) 71 

বৃহৎ বন্ত কণ্টকময় লতা । আলু বড়। 

পাতায় ৫টা পর্ণ। মউ আলু .'(স" মধ্বালু) 
বৃহৎ লা । 

ইচ্চার উপর দিকের মূলে? কাটা হয়। আনু 

একের অধিক, অসমান । আর এক জাতি, 

ছোট কাটা আলুর গাছ (119500198 

(501০81909) ছোট, পাতা রোমশ। এক 

সঙ্গে অনেক আলু জন্মে। এই হেড 
ফোন কোন স্বানে ইহমুক স্ষনি আলু 
(স্থযনি শাকের পাতায় যেমন ৩টা| পর্ণ) 

বলে। ইহার চাষ হইয়া থাকে । (২) মিঠ। 

আলু, রাঞ্জা আলু, শকরকন্দ আলু * কল- 

স্বাদি বর্গের লতা ([017008 10809(85) | 

ইহার মুল খ্বল 9 মিষ্ট হয। এইহেড 

নামে মিঠ আলু (২/০০% 9০09০ ), শকর- 

কন্দ ( শর্করা-খণ্ড) আলু। বস্ততঃ শঠ 
ভাগে শর্করা ১51১২ ভাগ এবং ১৬ ভাগ 

শ্বেতসার আছে । লালবর্ণ বলিয়া নাম রন্তু 

আলু, রাঙ্গা আনু, লাল আলু? কিন্তু 
এক জাতের আলু শাদা হয়। এই শাদা 

আলু তেমন মিষ্ট নয়। (৩) শাঁখ আনু 
'শাখের আকারের এবং বর্ণের আলু 

শিহ্াদিবর্গের রৌহিণী লতা (8০1)7101- 

পাঁতাঁয় ৩টা৷ পর্ণ 
পর্ণে উপপর্ণ, ফুলে ৯+১ পুংকেশর। 

ইহাঁর চাঁষ হয়। আলু মিষ্ট এবং কীঁচায় 

থাদ্য। (৪) গোল আলু বা বিলাতী আনু 
'*বঙ্গনাদিবর্গের প্রসিদ্ধ আলু (9০919) 
( ১০৪001 (000:0381 )। চারি শ£ 

(1)19500108, 3017058) | 

289 205001205) | 



বৎসর এইআলু এদেশে আসিয়াছে, কিন্ত, 

এই সময়ের মধ্যে হিন্দুরও প্রধাঁম খাদ্য 

হইয়! দাড়াইরাছে । তথাপি জগন্নীথ দেবে 

মন্দিরে অপ্রবেন্ঠ রহিয়াছে । আদি স্বান 

আমেরিকা ; কিন্তু, যুরোপ হইতে এদেশে 

“আসিয়াছে । (৫) গয়া আনু "ক্স হি-আর্দি 
বর্গের ক্ষুপ (09011106 8611551%08) | 

গাছের পাতা কতকটা শিমুল পাঠার মতন 

সপ্তছ্ছি্ন বলিরা কোন কৌন স্বানের নাম 

শিমুলী আলু । শিকড় মোটা হয়। ইহাহ্ই 

আনু। এই আলু ধুইয়া কাটিয়া কুটিয়া 
পাল (০৫১১৪৪, (51১19০৪) তৈন়ারিও হর । 

আনান উত্তর বঙ্জা এবং হি বন্য দেখা 

ঘায়। গজাঁআলু ভহতে গয়াআলু নাম 

নিকৃষ্ট আলু। তু” গয়া-অশ্ব্থ | আলু-দোষ 

"যা, (আলু-অগ্ডকোষ )। লাম্পটা। 

আনু ভাতে "যয. আলুভাতিয়া )। ভাের 

ভিরে গোল-আলু- সিদ্ধ | 

আলুই ''ষ্য. (সৎ এলাদি )। এলাচি, লবঞ্জা, 

দারুচিনি গুঁড়া করিয়া কালমেঘ গাছের রসে 

মিশাইয়। শুখাইয়া বড়ী করিলে শিশুদের 
নিমিত্ত যে ওষধ হয় । ? 

আলুংথালু, এল-খেল **ণ. (সৎ আলুলায়িত- 
স্বিশ হইতে অনুপপ্রাসের নিমিত্ত আলু- 

থাপু)। এল-মেল, প্রঃ-আপুথালু কেশ- 

বাস ( ভাঃ)। আলু খালু হায় এবে*কবরী- 
বন্ধন ( মেঘনাদবধঃ )| * 

আলু-বোখারা-..ষ্য. (স* আল্ুক-_ বৈদ্যকঃ)। 
কাশ্মীর এবং আফগানস্বানের মধ্যমাকৃতি 

তরু-বিশেষের (1১4010705 ০01010011)15 ) 

* বদরীবৎ মাংসল মিষ্ট ফল (91810 77010) 

কাবুলীরা এদেশে আনে বলিয়া বোখারা 

| 

দেশীয় বদরীর আলু-বোখারা নাম। পঞ্জাবে ও 
কলে। 

আলুয় -'পধাতু. (সৎ আলুলার )। আলুয়াই 

শিথিল হই, গ্রাঃকবিকঃ আলুযায়, 

ৰ আলাইল; জ্ঞানদীসে, গৃহকন্ম করিতে 

| আল্যায় সব, দেহ । (আল, এল ধাতু 

দেখ।) অপ্স পচ, প্রাঃ-ভাত আলুয়াছে 

_-আলাইয়াছে । 

| আলেকম " ব্য. (আত আলেকুম )। মুসল- 

ৃ মানদের প্রতি-নমক্ষার শব্দ । সেলাম - 

. শান্তি (হউক); আলেকম-আপনারও 

ৃ 
ৰ 
| 
: 

(ভউক)। 

আঁলেপনা, আলপনা...ষা, (সৎ আলিম্পন, 

শাদা রঙ্গের, প্রায় পিঠালীর 

৫ চিতা--স* চিত্র )। আঃ 

আলেপন | 

চিত্র-করণ । 

দেওয়া । 

| আলো, 'ষা., ( স” আলোক )। আলোক, 

[ দীপ। (ভারতে আল্যা, আলা, আল; 

প্রষআলা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি 

| গলা-কোঁলে বসিয়া আলো করির | 

| আলো স্বানে আল লেখা গ্রাম্যতা । 

মাণিকে৪ আল, আল চাউল। ফরিদপুরে 

আল-পাতা, আলা-পাত-.অলোক-পক 
তামুক-পাতা-দোত্তা তামুক।) আলো- 

আধারে লাগ। "আলোক হইতে অন্ধকারে 

গেন্ধে চক্ষু ্ণকাল অন্ধ হয়। চোখের 

উপর প্রথর আলো পড়িলেও প্ররূপ হয়। 

আলো-চাউল '...-হুর্যালোকপক্ক চাউল, 

আগুনে সিদ্ধ করা নহে। আরোয়া 

দেখ। 

আ-লোনা..'ণ. &স*ৎ আ-লবণ )। লবণ-হীন, 

ঈষৎ লবণধুক্তু | ও 
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আলোয়ান -ফ্য. (হি আলবান ) ) স* উর্ণাু নাম অমরবল্লী ?)। কলম্ব্াদি বর্গের পত্র- 

লোম হুত্রজাত শীতবস্ত্র বিশেষ । শাল। _ হ্ীন,"পীতবর্ণ, পরবৃক্ষজীবী লতা (০3০৮1 

আল্-কাতরা...ফ্য. (পরতৃত 010020) কিংবা | 1500%9)1 ফুল ছোট, শাদা। ফুলদল 

সৎ অরাল-_সাল বৃক্ষের নির্যাস, ওৎ ৪.৫, পরাগ কেশর ৪1৫, ফল প্রায় গোল। 

রাল, হি বাল; অরাল শব্দের র লোগে ; মাঁটিতে মূল থাকে না বলিয়া আল্গা লতা 

আঁল। কাতরা_ কৃষ্ণবর্ণ; তু” (কাতরা *নাম (ও* নির্মুলী-_মুলহীনা )। কোন 

(দেখ) কুত্সিত্ অংশ ) ।* পাথরিয়। কয়লা :. কোন গ্বানে এই লতাঁকে আলগুশী লতা 

চোয়াইলে যে কৃষ্ণবর্ণ নির্যাস বাহির হয় ।  বলে। কিস্ত। আকাশবালী শব্দের অপত্রংশে 

(০981-051) র আলগুণী লতা এবং সে লতা স্বতন্ত্র । 

আল্-কেণী, অল-কেশী, আলকুশী ..ষ্য. (স* আকাশবালী দেখ)। 

অলী--কীটা বা হুলযুক্তু, কেশী-_কেশ বা! : আল্জিভ'.ফ্য. ( স* অপি-জিহ্বা )। জিহ্বার 

লোমধুক্ত ; কেশী নাম বৈদ্যকে । আত্ম | পশ্চাৎ ও উধের্ধে লক্থিত ক্ষুদ্র মাংস 

গুপ্তা জড়া ইত্যাদি অঃ। ও* বাই-ডঙক ) | (আগ018); নুড়-নুড়ি। | 

হি কৌচ-_স* কপিকচ্ছু )। শিশ্বা্দিবর্গের আল্ত1- "যা. (স* অন্তু, অর্তু। ও* অন্চতা? 

বন্য রোহিলী (০০৯-16০%) 0০০৪, 010- হিণ অলতাঁ, মণ অলিতা)। লাক্ষা নামক 

11005) | বর্ষে বর্ষে হয়। পাতায় শিমের ক্ষুত্র কীটের (801021015 18008) গুহ 

মতন তিনটা পর্ণ। ফুল বড় বড়, বেগুনিয়! হইতে জতু (জউ দেখ) এবং অনন্ত উৎ- 

রষ্চের। ফলবা শু'টী পতনশীল লো'ম : পন্ন হয়। লাক্ষাগৃহ জলে ধৌত করিলে রক্ত 

আবৃত । এই লোম ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক |. বর্ণ রঙা হয়। তাহাই আল্তা (9০-৫5০)। 

, কচ্ছু_-কগুয়ন জন্সায় বলিয়া এক ম* নাম. প্রয়োগের স্থবিধার নিমিত্ত কাঁর্পাসতুল! সেই 

কচ্ছুর৷ এবং ফল ছুম্পর্শ বলিয়া! আত্মগুণ্ডা , রগ্জোর জলে সিন্তু করিয়া শুখাইয়া রাখা 

(শু হইতে রক্ষিতা) নাম।  *.. :. হয় (আলতা-পাতি)। পটবস্্ররঞ্জনে এবং 

আল্খালা ..ফ্য. (তুর্কী অল্খালক)। হাা-: কুমারী ও সধবাদিগের পদপার্খ্রক্তুব্ণ 

বিশিষ্ট লম্বা কোর্তা। ৷ চিত্রিত করণে আলতা! লাঁগে। 

আঁল্গচা, 'মালগোচা, আলগোছা-..ণ (স”. আল্না “্য.(স* আলম্বনী। ও" অন্তগুণি। 

অলগ্ন_আলগ।, গতি--গঁচ, গো (দেখ): হিপঅর্গনী ) ম* অলগর্পে_ঝৌলানা_স' 

-__ অবস্থা । তৃ* ফাণ আলগ্সে)। অলগ্র অধলগ ধাতু হইতে )| বস্ত্রাদি লহবিত 

অবস্থা, না লাগাইয়া, না ছ্রোয়াইয় শূন্য ৷ করিবার আধার-দণ্ড বা রজ্জু। | 

হইতে। ৷ আল্পাকা (ই* 210902)। আমেরিক 

আল্গা-.'ণ. (স* অ-লগ্ন। হি* অলগ্)। | দেশের উদ্বীদি-বর্গের আঁলপাকা নাম 

না-লাগা, পৃথক, ভিন্ন । ॥ ৷ প্রাণী বিশেষের লোমস্ুত্রজাত বস্ত্র 

, আল্গা লতা! “ফা (স" আলঙ্গ হইতে, স" ! আল্পিন্”যা, (আ” আল, ই* পিন_ 
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কাটা )। কুঁগজ, কাপড় আঁটিবার পিতলের | গানের একটি বর্ণে পরে পরে ছুই তিন স্মুরের 
ছোট কাটা । যোগ। স্থুরে পরে পরে বিরাম ন৷ দিয়! 

আল্ বাঁটা .'য্য. আলতা গোলার বাঁটা; প্রাঃ ; একত্র ধ্বনি উৎপাদন। তন্মধ্যে প্রথমটি 
গোগীর মুখ করে আলবাটী (চৈ চ$)। ! প্রবল হয়। 

পিকদানী (কবিকঃ)। আশ-পাশ -'য্য. (স* আশ-দ্দিক, পার্খ__ 
জাঁলবাঠ '.ষা. (আ” অল্বস্তা )। নিশ্চর।, : দিক্; সহচর শন্দ)। দিক ও পার্খব; চারি- 
আল্বোলা "যা. (ফাণ)। দীর্ঘনল-যুক্ত . দিক। ( অষ্টন্ছইতে আশ নহে) দিক আট 

হাকা। | নহে, দশ )। 

আলমারী ''ষা. (পতি 2112110) ফরাসী । আশ ''ষ্য. (স" অংশু)। সুত্র, স্থত্রবৎ অংশ 

8177011)। কপাটুযুন্তু কাঠের উচ্চ । প্রাঃ_শথের আশ, কাপড়ে আশ উঠে। 
আধার । আশাল-''ণ, (স" অংশুল)। আঁশযুত্। 

আল্ল! ..ষ্য. (ফা । সৎ অলস্পপরম দেরতা)। ] আশুয়া, এশো"'ণ. (আশ+উয়া)। আশ- 

মুসলমানী তাঁধায় পরমেশ্বর। আল্লা! তোব যুন্তু। 

'**ঈশ্বর রক্ষা করুন । আঁশা..'ধাতু, (স“ অংশু হইতে )। আঁশাই 

মালুস্তা, আল্স্তে -'ণ. (সণ আলম্ত+আ,4+ | --অংশু.বাহির করি॥ আঁশান| ॥ 

হয়া)। অলস। আল্গ্তামি -.( আলস্ত।  আশাবরী..'রাগরাগিণী দেখ। 
+আমি)। অলসতা । আলম্ত| পনা... ৷ আশি, আশী -'ণ. ব্য. (সৎ অশীতি)। ৮০ 
আন্তাব বাবৃহার | সঙ্ঘা, অধশ সঙ্থাক | 

আবা-আাবা "বা, (হিঃ আৰ-আব্--বাণ আয় ! আশোত, আশুত "*ষ্য. (সৎ অশ্বথ। ও অশ্বস্ত; 

আযধ়)। আহ্বানধ্বনি। ও£--আনন্দে | হি* পিপল--সৎ পিগ্লল)। প্রসিদ্ধ তবু 

ছনে কবে আবা আব। ধ্বনি (মাঃ)। |. (1০99 101151952)1 পাতার লেজ লক্বা,' 
( এুছনে_ এক্ষণে )।*  কষ্ণযাত্রাগানে | কলির খোল ছোট । মৃছ্ু বাতাসেও পাতা 

গোপবালক আনা আৰা ধ্বনি দ্বারা ধেন্ু; নড়ে বলিয়া স* নীম চল-দল, পিপপল। গয়া 
আহ্বান কবে। | আশোত "'( স* অশ্বথিকা, গজাশ্বথিকা )। 

মাশ, আাশগ, আশা "যা, সে" আশা, আশির) |] অশ্বখ-তুলা তরু, (61003 10100817)। 
আকাজ্ষ।, অভিপ্রায় । আশ €মটা .. পাতার লেজ লব! নহে, কলির খোল 

আশ তৃপ্তি। আশা-ভরসা...সেহচতু শব, ; বড়। 
ভরসা দেখ)। আশয়, তু কি ছার, আশোরস-'*ষ্, (স" আশ্বাস)। আশ্বাস 

আশার আশে আইন তোমার পাশে (ভাঃ)  (জ্ঞানদাস )। 

কি আশার-_-মাকাজ্ষীর_-আশয়ে- | আশ্কা, আশুকা...পিঠা দেখ। 
এ ইচ্ছায়। আশ্চর্য **'ষ্য. (সু) বিন্বয়। ণ. (স)। 

আশ, আস.''ষ্য, (স" আশা, আসস্তি)। | বিন্ময়াপন্ন । 

| 
ৰ 
' 
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আশ্নাই...ফ্য. (ফাণ)। আনুরন্তি, অবৈধ ] আমিষের,ভাব__-আমিষট! (তু* বৌকাটা ) 

প্রেম । ।. বঁইয়ু আঁমিষটিয়া_-আমিষট্যে-আঁইষ্ট্ 
ৰা 

আশ্বস্ত ..প. (স*)। গ্রবুদ্ধ, প্রবোধিত।  আঁষ্ট্ে ৰা জীষ্টে। ও* আইসিআ )। মধ্ত্ত 

আশ্বীস ব্য. (সণ)। প্রাবোধ । মাংস তুল্য, প্রাঃ-আঃ গণধ। 

আশ্বিন '.ঘা. (স”)। মাস নাম আশ্বিনিয়া, আস "'ধাতু, (সৎ আয়া ধাতু-আ! ধাতু 

আশ্বিন্যে.'( আশ্বিন+ইয়া )। আশ্বিন: ,(দেখ)ট-আহ-আস। হ আগম এবং 

মাসে জাত। + |. তথস্বানে স। আগামীতে আহ ধাতু। 

আশর 'য্য. (স* আশ্রয় )। আশ্রয়। লিখিত ভাষায় আস ধাতু, এবং কথিত 

আশ্শ্বশুর-'“ষ্য. (সগ আর্যশ্বশুর। আর্ ভাষায় ঢুই চারিটা পদ বাতীত আ ধাতু )। 

আর-_-আশ্; পরে শ্ব আছে বলিয়া র স্বানে, আমি আই--আহি--আসি (আগমন করি) 

শ। তু” আরটা-মআফ্টা)। শ্বশুরের “আহ, আইব, আইতে, আইব পদ নাই। 

পিতা। এয়েছি__এসেছি ; এয়েছিলাম বা এরেছিন্ 

আঁষ ফল...বা, (স* আমিষ হইতে )। লিচুর; এসেছিলাম বাঁ এসেছি; এলাম ক 

তুল্য মাংসল ফল, কিন্তু, আমিষ-গণ্ধী ও! আইনু বা এন্্-আসিলাম--আদলাম বা 

গ্রায় অখাদ্য ফল (1,0181 7 ট৩০-। আসন্ু;) আয় (অনাদরে এবং নিকৃষ্টকে 

10111) 10170810010) | আষ-ফলের গাছ আদরে )-আইস বা এস (আদরে); 

বড় ক্ষুপ।  আসিতেছি, মীসতেছি_ এস্তেছি (গ্রাণ)। 

আফ্রফী...বা, (কাঁ*)। মোহর 6১৬ টাকা)।  অনুজ্ঞায় বিয়াপদের সহিত যোগে সে, 

আধাঢ় (গ্রীণ আধাড় ) ..ষ্য. (স)। তৃতীয়. বথা, দেখ সে-দের্খ এসে, শোন সে 

মাস নাঁম। আধাটিয়া, আষাড়যে গল্প "' শোন এসে । 1২) আগমন অর্থ হইতে 

* আধাঢ় মাসের বর্ধাদিনের যোগ্য বথা অস-। অভ্যাস, গা£_এ কাজ তাহাকে আসে না, 

স্তব গল্প । হাত আসিয়াছে + অল্প অন্ন নাহি আইসে 

আধু...বিভন্তি, (সংস্কৃত নসধিকরণ কাকের | দিতে প্রভুর হাতে (চৈঃ চঃ)। ছিটা 

বহুবচনের বিভক্তি) । মান্যা, আদরনীয়া নারী! কোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি ভাঃ)। 

সম়ীপে-এই অর্থে» প8-কলগাণীষাধু, . ( গড়িয়াতেও আসে অজ্ঞাস আছে 

মহাশরাধু। । আছে )। আসে বায় না, এসে যার না 

আষ্ট ..যা, (স*অষ্ট)। আট। নামতার : কাজের ক্ষতি হয় না। কথ! কভিতে আসে 
তিন আষ্টে, চার আষ্টে ভত্যাদ। (কেহ: না-কথা কতিতে শব্ধ কিংবা ভাব আসে 

কেহ বলে আটে ।) | না--উপস্থত হয় না। (৩) মুখে লালাআৰ 

আই্টা ..যা. ( আরটাঁ_ ইতাাঁদ)। ঃ--ঘটাটা , (স* আন্তাত্বব ); গ১--মুখ আসিয়াছে, 

আষ্টা-ঘটা ইতাদি। (ব্যাকরণ দেখ)! এসেছে-_লালাশ্রাবের মুখ খুলিয়াছে, (তু 

জীস্টিয়া, জীষ্টে..ণ, (আমিষ+তা+ইয়া; | মুখ আনানা-উষধ দ্বারা লালাম্রাব 
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বন্থুকাঁল জীবিত থাকে (ীবক-_অঃ টাঃ)। 
ছোট-নাগপুরে যে গাছকে হিন্দীতে পিয়াল 
(30017917871 12610115) বলে, সে গাছ 

হইতে পারে না। সং অসন, আসম-্ বাঁ" 

গীতসাল-_পিয়াসাল ( দেখ)। বা আসন, 
ও* অসন, হি* অসৈন। কোন কোন 

স্থানে হিঃ তে সঙ এবং পিয়াসালও বলে)। 
হরীতক্]াদি বর্গের পত্রত্যাগী আরণ্য তনু 

উৎপাদন )৮ আসা । আসা-মাওয়া_- 

আঁনাগনা। আসা."'ধাতু, (আস*ধাতু 
আস্তে)। তাহাকে আপাইব, আসাঁনা, (কখন 

কখন) আসা-করানা, আসানা-করানা। 
(প্রয়োগ অন্ন )। 

মীসঁ.ষ্য. (সৎ অন্র)। কোণ। আসা, 

আসিয়া... (আস+আ1) আস+ইয়া)। 
কোণযুন্ত; প্রঃ-তে-আসা-ত্র্যত্র বা তে- 

কৌঁণা, আট-আঁসা-_-আটকোণা । 

আপক.'ফ্য. (স* আসন্তি। তু" আ* আষক, ।* 
ইফ্ক-_ প্রেম)। অনুরাগ ( নি্দিতার্থে 
পিরীত | * 

আসন..'ব্য. (স*)। কম্বলাদি বসিবাঁর স্বান; 
সন্্যাসীর উপবেশন, অবস্বান। আসনা- 

জার...বুগার আসন ও অগ্গুরী (পুজায় )। 
ভদ্রাসন ..( স*তে--সিংহাঁসন )। বসতি- 
বাটা। আসন করিয়া! বসা-.*নিতম্ের 
উপর ভর দিয়৷ 'উপবেশন। আসন-পীড়ী 
করিয়া বসা...নিতম্থে ভর দিয়! পীঠে উপ- 

বেশন। আসন গাঁড়!" সন্নাসীর ) খান 

করা। আসন তোলা'''( সন্ন্যাসীর ) শ্বানা- 

স্তরগমন। আসন টলা, নড়া...স্থানাস্তর 

। গমনের উপক্ম। 

সন-.'ষ্য, (স* আসনো জীৰকদ্রুমে_মে) 
পীতসাঁলকে সর্জকাহসন বন্ধুকপুষ্প প্রিয়ক 
জীৰকাঃ--পীতসাল__অঃ। সুতরাং আঁজি- 
কালি যাহাকে আসন-গাছ বলা হইতেছে, 

স* কোষের আসন সে গাছ নহে। উদয়- 
টাদ বা আসন কাঠকে গীতসাল মনে 

করিয়াছেন। স* কোঁষের আঁসনের কাঠ 

'পীতবর্ণ, প্রিয়দর্শন, গাছের ফুল রন্তবর্ 
গাছ হইতে নির্যাস বাহির হয়, এবং গাছ 

(06110179112 (01061760988) | দেখিতে 

অনেকটা অঙ্গন গাছের তুল্য! ফুল পীত- 
বর্ণ ফল পঞ্পক্ষ। কাঠ শত্ত, খদিরবর্ণ, 
প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ। গাছ হইতে নির্ধাস বাঁহি- 

রায়। ছাল ও ফলে কষায়ীন (08171711) 

আছে। আসনের ছুই জাত; (১) কালী 

আসন (ও* মহ্ষাি অসন )--কাঠ খয়র 

ব। প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ; (২) ভুড়ী আসন (ও, 
আদ্ুয়া আসন )--কাঠ ঈষৎ খয়র বর্ণ। 

আসন্ন...ণ. (স*্)। নিকটস্ব। প্রবাদে, 
আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্িধ__কাল-ম্ৃত্যু- 
কাল নিকটস্ব হইলে বুদিধি-ভ্রংশ হয় । 

আসর.'“ষ্য. (স* অবসর--অবকাশ। হিৎ 

ওঁসর 1)* সভা, মজলিশ, গাঃ-_-আঁসর সহিত 

মাতা হইবে সাঁনন্দ (কবিকঃ)। আসনে 

নামা'"'কবি-গাঁন করিতে অগ্রসর হওয়া, 

বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া । আসর গরম কর 

...সভাম্ব লোকের চিত্ত আকৃষ্ট কর!। 
আসল.''ণ. (আ* অসল)। মুল, প্রধান, 

সত্য বা সীচ্চা (নকলের বিপরীত )। 

আসল-নকল-_অকুত্রিম ও কৃত্রিম । আসল 
লভ্য-_শুভঙকরী অগকবিশেষ (০871691, 
৪10 [01090 | ঞ্দ আসল-_বৃদিধ ও মুল 

টাক।। 
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আঁসা..'ষ্য, (আঁ )। রাঁজদ, ষষ্টি। আসা- 

বরদার-.'ষ্য. রাজদখ্-বাঁহক। আঁসা-বাড়ী 
'**ষ্য. (আসা+বা* বাড়ী-যষ্টি; সহচর 
শব )। যষ্টি। আসা-নড়ী...( নড়ী ( দেখ) 
--হিৎ লকড়ী-_লাঠী; সহচর শব্দ)। 

যষ্টি; লক্ষণায় আশ্রয়। আসা-সোটা... 

যুন্তু হইলে যে বর্ণ ও অক্ষর-শ্রেণী হয়। এই 

শ্রেণীর প্রথম বর্ণ ও অক্ষর হ্ক। এই শ্রেণীর 

নাম আস্বক-ফলা। 

আস্কার..'ষা. (যা*? আ* আষক হইতে? 

ফা* আশ্কাঁরা-_ প্রাকীঁশিত হইতে? )। 

* অত্যির, নেই (স্নেহ )। 

(সোটা, সৌঁটা দেখণ সহচর শব)। : আন্ত-.ণ. (স* অস্থি; ঢাকায় আতা )। 
রাজদ্। 

. আ-সাঁতোলা ''ণ. (সাঁতোল ধাতু দেখ)।। 
সাঁতোলা নহে যাহা। 

অস্থি-সমেত, প্রঃ-_-আঃ আম) অথঞ্চিত 

গোটা; প্রঃ--আন্ত তাল গেল! অসম্ভব । 

, আস্তর.'“ষ্য. (স"- আবরণ) হি* অস্তর)। 

আসান..'ণ, (ফা*। তু* স" অবসান )। লঘু, ; হস্তীর পৃষ্ঠদেশের আন্তরণ বস্ত্র; জাম! 
সোজা, মুত্ত ৷ পঃ- মুস্কিল আনান-__বিপ- 

দের লীঘব; বেদন! আঁসান হওয়া--লঘু | 

আসামী-''ণ্য. (অহম জাতি নাম হইতে 
আসাম--প্রাচীন কামরুপ রাজ্যের পুর্ব- 

তাগ। আদাম+ঈ)। আসাম প্রদেশ- 
জাঁত,-সম্বন্ধী। এ প্রদেশের লোক, এ 

লোকের ভাষা । | 

আসামী -'ষ্য (আ)। নাম বা বিষয় সমূহ; 
« প্রজা ( জমীদারের খাতায় ); ব্বেতা 

(দোকানের খাতায়); খণী, দোষী, বিবাদী 

(আদাঃ); ব্যত্তি, গঃ__ভারী 'আপামী 
--গুরুতর ব্যক্তি। 

আ-সিঝা-''ণ. (আ-সিদধ )। 

নহে যাহা । 

আসিষ্টাণ্ট ''ফ্য. (ই*)। সহকারী । 

আসেসর.''ষ্য. ( ই*)। জজের সহিত বিচারক । 
আসোবার.'"ষ্য. (স* অশ্ববাঁর )। অশ্বারোহী 

(কবিকঃ)। ( অগ্রচঃ)। 

আস্ক ''্য. স্ক-এই বর্ণ ও অক্ষর; ক-কারাদি 
বর্ণের সহিত ঙাদি পঞ অনুনাসিক বর্ণ 

ব্যতীত শষসহ দধবর ইত্যাদি বর্ণ 

সিবা--সিদ্ধ 

গ্রভৃতির ভিতরের আবরণ (আবরাঁ_- 

উপরের); প্রাথম রঙা ( 0117011 )। 

আস্তান..'ষ্য. (ফা*) তৃ" স"ত্বান)। স্থান, 

গ্রাঃ-_গীরের আস্তাঁন, মহস্তের আল্ান; 

প্রাদেশ, হিন্দুস্তান, আফগান-স্তাঁন, তুর্কাঁ- 
স্তান। 

আস্তানা '.পীরের আস্তান। 
আস্তাবল "ব্য. (আ* অস্তাবল) ই* ষ্টেবল 

58019 )। অশ্বাদি পশু রক্ষার আলয়। 

ীস্তা-কুড় "যয. (স* উচ্ছিষ্ট হইতে আঁষ্টা 
(এঁগ দেখ) টম্বানে ত হইয়া আঁস্তা 
(আমিষ হইতে নহে)। স* কুল-_কুড়; 

স* কুণ্। (গর্ত) হইতে কুঁড় নহে। আঁষ্টা-কুড় 

এঁঠা কুড়ও শোন! যায়। টাকায় ছিটাল_ 
উচ্ছিষ্ট হইতে ছিট; এবং কুল কিংবা! আলী 
হইতে আল- ত্তূপ)। উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদির ঝপ। 

আস্তীন .'ষ্য. (ফা*? তু* স* হস্ত) ৷ জামার 

হাত! (স* পিগ্লল)। 

আস্তে '.ব্য. (ফা* আহিস্তা )। ধারে, মৃদু" 
ভাবে। ২ | 

আন্তে-ব্যস্তে-''ব্য. ( ম" অস্ত-ব্যস্ত )। ব্যাকুল 
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ভাবে, প্রঃ-আস্তে ব্যন্তে পিতা মাত! মুখে | আ-হনুদিয়া, আ-হলুদ্যে..'৭...(হরিদ্রা। হইতে )। 

দিল পাঁলী ( চৈঃ চঃ)। হরিদ্রাশূন্ত, প্রঃ_আঃ ব্যন্নন। 

আন্নাই...ফ্য, (ফা* আষনাই )। অবৈধ | আহলে বিলাত...(আ*)। আ* অহল-_ 

প্রসন্তি। জাতি বা স্বানের একজন ; আঃ বিলাত-- 
আন্ফাঁলন..'ষ্য, (স*)। তাঁড়ন, গর্বপ্রকীশ, | বিলাতের একজন ; প্রাঃ-_কেমনে জানিবে 
কোপপ্রকাশ। | সেত আহলে বিলাত-_বিলাতের লৌক। 

মাস্বাব..'ষ্য. (আ”)। উপকরণ, সঙ্জা। | তু* জাহাজ হটুতে নামিতেছে। আহলী- 
আন্বাব-পত্র-**সজ্জা-সমূহ। (পত্র দেখ)। | বিলাতী-'.বিলাতের লোকের একজন। 

মাদ্মান..'ষ্য. (ফাণ)। আকাশ) আসমান | আহা "বা (স* অহহ)। অদ্ভুত, খেদে। 
জমীন ফরক.''আকাশ পাতাল অন্তর। | আহা-হা-''আহা। আহা মরি.''অদ্ভুত 

আসমানী.""আসমানে জাত, আসমান | ব্যাপারে প্রশংসা । আহা মরে যাই." 
হইতে আগত, অকন্মাৎ। আকাশ্রর্ণ। ; বাৎসল্যে খেদে। আহা উহু..'বা. 

আকাশ বর্ণ বঞ্নবিশেষ (নীল টানা, লাল | যাঁতনায়। 

পাড়ন )। আহাম্মক''.ণ. (আত আহ্মক। তু* স" 
আস্-্লাওড়া-.'ষ্য.র. (স" আন্তশাখোট-_ অহমিক| ) নির্বোধ। আহাম্মকি..ষ্া. 

বৈদ্যকঃ। ও* সাহাড়া | শাঁওড়া দেখ)। | নিবুর্দিধতা | : 
নিম্বকাদি বর্গের বন্য ক্ষুপ (09150931015 আহীর ..ব্য. (স* আভীর। হি অহীর)। 

097081315115 )। পাঁচ পর্ণে পাত।। ফুল: গোপ জাতি বিশেষ। জ্ত্রী* আহীরিণী। 

ফল ছোট । দস্তধাবন কাষ্ঠ হয় বলিয়া । আহড় '"ধাতু. (স* আবৃত হইতে )। আহুড়ি 
আস্ত। _আবত্তি, প্র উর্ধমুখে ধাঁও .যেন 

আহড়...ষ্য. (স* অন্তরাল )। আড়াল; ফিরয়ে আহুড়ি (কবিকঃ)। তু* বাহুড়া। 

( কবিকঃ )। ( অগ্রচঃ )। আহড়-] (অগ্রচঃ)। 

বিহড়'*"( অস্তরাল, বিরল)। অস্তরাঁল, ! আহোয়াল-" ষ্য. ( আঁ* আহৰাঁল )। দশা । 

প্রঃ_-আহড়ে বিহড়ে থাকি মাঁরয়ে ভাবকী ; আহলাদ'.'্য. (স")। আনন, হর্য। আহ্লাঁদে 
( কবিকঃ)। ( অগ্রচঃ) আটখানা__অষ্টখণ্ডে বিভন্ত, সুতরাং 

গাহর-..ধাতু. (সৎ আহ্র )। আহরি-পদ্যে। ] সংজ্ঞা-লোপ। তু" আহ্লাদে গল্যে যাওয়। 
মাহরণ ''ষ্য, (স*্)। সংগ্রহ, আয্োজন, | -প্রবীভূত। আহ্লাদিয়া, আহলাদ্যে.'. 

জক্ষ্যার্দির আয়োজন । আহ্লাদ-প্রাপ্ত, আনন্দে লালিত। শ্ত্রী”* 

মাহল-বিহল...॥*ৎ (স* আহ্বলবিহ্বল-- ; আহ্লাদী, আহ্লাদিনী। 

সহচর শব )। বিহ্বল, প্রা নিকু্ ই 
ভাঙ্গিয়া দখ্ডে আহল বিহল ঢুণ্ডে, ঝিটী ; ই.."( স*)। স্মরুবর্ণ, স্বর-অক্ষর বিশেষ। 
ঝাউ ঝরণা গহন (কবিকঃ)। ই...বা, (স* হি) ও* হি) হি মণ হী) 
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ব্যাকরণ দেখ)। নিশ্চয়ে, াঃ- স্বাতাবিক স্বাদ পায় না, তেমন অকাল- 

তোমাকেই করিতে হইবে । ই, ই.."ব্য. | পন্ধ। তু" কীলাইয়! কাঠাল পাকানা। 

মাসের দিন-সথ্যা, প্রঃ--আজ পাঁচই । ইচলা-.-ব্য. (স* চিলিচিম, ইঞ্াক ; নীল- 

(ব্যাকরণ দেখ)। মীনশ্চিলিচিমঃ-_-অঃ। ঢাকায় ইচা)। বড় 

ই (গ্রা*).'এই | চিংড়ি মাছ বিশেষ (কিন্ত, চিংড়ি নহে)। 

ইঃ..*ব্য.(স* ইস্, ই) । খেদে, কোপে, :, দাঁঢ়া বড় ও কাল হয়। পঁ_খোড় ডুমুর 

বিস্ময়ে । ইচলা মাছে (কবিকঃ)। 

ইকুন.''উকুন দেখ । ইছ...ধাতু. (স* ইফ ধাতু ইচ্ছা )। ইছি- 

ইঞ্গদী...ফ্য. (স* ইন্গুদী--তাপস-তরু। হি" ; ইচ্ছা! করি, প্রঃ_সো পুন ইছিয়! নিছিয়! 

হিগ্তান, ম* হিষ্তানবেট)। কাট। গাছ, ১৫১৬ ] লইন্থু (জ্ঞানদাস)। (অপ্রচঃ )। 

হাঁত উচা হয় (91871655 £001- : ইচ্ছ''-ধাতু, (সৎ ইচ্ছ! ) ইচ্ছি-_পদ্যে। 

2111)1 পাতায় ২টা পর্ণ। ফুলদল ৫, | ইচ্ছা ''ফ্য. (স*)। বাঞ্া। ষা-ইচ্ছা-তাই__. 

পুধকেশর ১০। ফল বড়, মাংসল (আমের | যদৃচ্ছা, নিজের ইচ্ছামতন ১ অন্ুর-করমণ্য। 
মতন) কিন্তু, পঞ্জনালী ওতিস্তু। ব'জ | ইজার, ইজের''য্য. (ফা ইজার)। পায়ের 

তৈলময়। শিকড় হইতে দুরে দূরে নূতন [ জামা, পায়-জাম| । 

গাছ হয়। এই জন্য স* নাম ইঙ্গুদী (ইঞ্জো! | ইজারা "'য্য. (আ*)। নিয়ম-বিশেষে নির্ি 

গতি, তং দদীতি--অ£ টীঃ)। বিহার ও | করে সম্পত্তিতে অধিকার ৷ ইজারাদার:' 

ভারতের অন্য শু প্রদেশে ্রন্মে। উত্তরা-; ইজারা-অধিকারী। 

এলে ও বর্জাদেশে নাই। ইজ্জত .'ষ্য. (আ)। মান। ইঃ রাখা-.'মান- 

. ইজল-পিঁজল "য্য. ( ইশ্ধন-পুঞ্জ ? অঞ্জলি-পুঞ্জ | রক্ষা) ইঃখাওয়া “মান নাশ। মান-ইজ্জত 

: হইতে পারে না)। কার্তিক অমাবস্তায় | ..*( সহচর শব্ষ)। মান। বে-ইজ্জত "' 

পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রজলিতু ইণ্ধন- | অপমানিত, ধর্মন্ট। বে-ইজ্জতি''অপ- 

প্রদর্শন ।॥ এই সময়ে একটা! মন্ত্র বা. মানজনক কাজ। 

ছড়া পঠিত হয়। তাঁহার মধ্যে আছে, | ইজমাল ''ষ্য.(আ*)। মিলিত অধিকার। 

*আধারে এস, আলোয় যাও,” | (দিয়ালী | এজমাল দেখ। 

দেখ।) ইঞ্ি ই্জ ''ব্য. ( ই* [70)) | বুরুল | (মাপ 

ইচড়-''ষ্য. (স* ইকট- শব্দকল্পঃ ইৎকট-_+ | ধদখ) 

ওকড়া-_বৈদ্যকঃ) উৎ্কট-বিষম। ওকড়া | ইঞ্জিন...ষ্য. (ই* [57817 )। উত্তপ্ত বাপাদি 

ফলের গাত্র যেমন বিষম, কাচ! কাঠালেরও | দ্বারা চালন-কল। ইঞ্জিনিয়ার..'ষা, (ই" 

তেমন। সাদৃশ্ডে কিংবা বিষম গাত্র দেখিয়া; চ:772196)। কল-নির্মাতা, কলচালক। 

* ইৎকট-ইচড়)। কাঁড়া কাঠাল। ইচড়ে | ইঞ্জিনিয়ারি,“.ব্য. ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম। 
পাঁকা...কাচ! কাঠাল পাঁকিলে যেমন, তাহার ) ইট, ইট .'ষ্য. (ঈ* ই্উক। ও* ইটা, ঢাঁকায 
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ইটা )। -গৃহনির্যাপার্ধে দগ্ধ চতুক্ষোণ মৃত | ইত্যাদি-..ণ. ( স* ইত্যাদি- প্রভৃতি )। 
থণ্ড। ইট-পাটকেল ..(পাটকেল দেখ, 
সহচর শব্দ)। ইট । কাচা ইট ..আপোড়া। 
আমা ইট...আধপোড়া। ইট-খোলা...ইট 
নির্মাণের শ্বান (নি়ত্বান )। 

ইটা...ধাডু (ইট হইতে )। ইটাই-ইট দিয়া 
আঘাত করি। ইটানা ॥ 

ইটাল-..ফ্য. (ইট ডেল!)। ভাঞঙ্া! ইট, প্রঃ 

ইটাল পাখাল মারে যে দেখে ডাগর ( কৃত্তিঃ 
স্থং ও ভাঃ)। ( অপ্রচ৫ )। 

ইত... প্রত্যয়, (স*)। বুক্ত, প্রাপ্ত, প্রঃ 

কুজ্মমিত। ৮ বা"তে. ভ্রমে বিসেষণেও 

লাগে, গাঃ-_হেন কালে বসুন্ধরা ব্যাকুলিত- 

রূপে (ভাঃ)। এইরূপ, প্রফুল্লিত। 
ইত্বর ..ণ. (সণ; ইতরোইন্তাত্র পামরে__-মেঃ)। 

নীচ, পামর। ইতরামি-.'( ইতর+আমি )। 

ইতরের ধর্ম। ইতরিয়া, ইতর্যে -.ইতরের 
যোগ্য। ইতর-বিশেষ ""( স*, সহচর শব্দ )। 
প্রভের্দ, তারতম্য ৷ 

ইতি...ষ্য. (স*)। স*তে উদধূত শব ও 

বাক্যের শেষে ইতি বসিয়া সমাপ্তি বুঝায় ; 

ইহা হইতে সমান্তি। ইতিমধ্যে. ..এই 

সময়ে, এই সময়ের মধ্যে। (ইতোমধ্যে 
০ 

ইতি-উতি...ব্য, (স* ইতভ্ততঃ; হি* ইত- 
উত)। এখানে ওখানে, 2 উন্মত্ত 
হইয়া! নাচে ইতি উতি ধায় ( চৈ» চঃ)। 
( অপ্রচঃ ) 

ইতু'.ষ্য. (* মিত্র-স্র্য হইতে)। অগ্রহায়ণ- 
মাসে প্রতি রবিবারে গ্রাম্য বালিকার পুজ- 

বা*তে সামান্য, ছোট-খাট, প্রঃ_-ইঃ কর্ম, 
( ও* তেও এই অর্থ আছে।) 

ইথে-'*ইহাতে। (শ্রীচীন ও নবীন পদ্যে )। 
ইদ্ানী-..ব্য. (স* ইদানীং)। আজি-কালি। 
ইদারা...ফ্য, (স* অন্ধু-কৃপ) হি* ও, 

ইন্দারা,_-বৃহৎ কুপ। কিন্তু, অন্ধু হইতে 
ইন্দা আসিতে পারে, রা কোথা হইতে? 
বোধ হয় অন্ধুপ্রহি (অন্ধু এবং প্রহি, অমরে, 
হেমচন্জে) একত্র ছই নাম থাকাতে অন্ধুপ্রহি 
হইতে ইন্দারা ) তৃ* আকন্দ)। ইট-পাঁথর 
দিয়া বাধান বৃহৎ কৃপ। 

ছু "'য্য. (স* উজ্দুর, ইন্দূর। ও* হি* ইন্দুর; 
ম* উন্দীর । কোথাও কোথাও উ*ছুর বলে। 
আশ্চর্য এই, উ*ছুর শুনিলে কেহ কেহ 
হাসে, এবং ইছুর শুদ্ধ মনে করে।) 
প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র চতুপ্পদ প্রাণী (103)। ইন্দু- 
রের নানা জাতি আছে। যথা, (১) গাছুয়। 
ইছুর-_আকারে বড়, ৫-৮ ইঞ্চি লম্বা, লেজ 
দেহের প্রায় সমান লম্বা, সমুখের পায়ে ৫ট, 
পেছুর পায়ে ৬টা মাংসপি্ড থাকে (105 
15003) | এই ইছুর তাঁল নারিকেল গাছে 
বাস! করে, চালেও করে। (২) ধুমস! ইছুর 
--ধুমবর্ণ (০:০7), পিঠের উপর, নীচে 
ঈষৎ খয়রা,দেহ অপেক্ষা লেজ ছোট 11483 
09600181015) | এক একটা বৃহৎ হয়। 

মাঁটিতে গর্ত করিয়া থাকে। (৩) নেংটি 
ইছর-_ছোট,দেহ ৩1৪ আঙ্গুল, কিত্ত, লেজও 
তত লম্ব! কিং! কিছু অধিক লম্বা। লেজ 
লোম-শৃন্ত,ঘরে থাকে (1109 17005081105 

(17৩ ০0010500 1101136-070856) | (নেং 

নেং দেখ)। মাধুয়া, মেঠো ইছ্র--ধুমসা 



ইদুর (1105 1১90029. [1610-77003৩) 

মাঠেও থাকে। এক জাতি নেংটি ইছুরের 
মতন ছোট, কিন্তু, মাটিতে গর্ত করিয়া 
বাস করে। 

হঁদুরকানী-..ফ্য. (স* উন্দুরকর্ণী)। জলের 
বর্ষায়ু পানাৰিশেষ (59151018 00108118- 

&)। পাতা বাঁকা যেন ইছুরের কাঁন। 

ইনাম, ইলাম.'.ষ্য, (আ* ইনআম )। পুর 

স্কার। (কৰিকঃ ইনাম; অধুনা প্রায়ই 

ইলাম )। 

ইনি ..সর্বনাম. ইই| শের কর্তাকাঁরকে | ইই! 

দেখ। 

ইঙকার...ফ্য, (আ* ইন্কার)। অস্বীকার। 

ইন্তেহাম ..ষ্য, (আ* ইম্তেহাঁন )। পরীক্ষা। 

ইন্তেজারি...ফ্য. (আ”* ইন্তেজার)। প্রতীক্ষা; 
অন্ট্যের আজ্ঞাপালন, মন যোগানা । 

ইন্দ (গ্রা*)' য্য. (স+ইন্দ্র)। ইন্দ্র তু* 

ইন্দ-চন্দ দেবতা । " 

ইন্ত্রনীল...ব্য. (স*)। সুনীল মণি বিশেষ 

* (0188 5901116 )। নীলা দেখ । 

ইন্জ-বারুণী..ষ্য. (স*। হি* ইন্জরায়ন )। মাকাঁল 

দেখ। (০010০)91)) | 

ইন্দ্রযব ''ষ্য. (স*)। কুটজ--কুড়চি (দেখ) 

গীছের বীক্জ, যবাঁকাঁর বলিয়া যব। যবের 

উপর দিকে এক গোছ! মৃদু রোম থাকে । 

কলিঙা দেশে প্রচুর জন্মে বলিয়া! এক স" 

নাম কলিঙা। কিস্ত; ভারতবর্ষের প্রায় 

সর্বত্র কুড়চি গাছ জন্মে । 

ইন্জিয়দোষ-...ফ্য. (স+)। বা*তে (প্রায়ই) 

লুম্পট্য। 

ইন্সাফ.''ব্য. (আ+*)। স্থাত্ত-বিচার। 

ইবারৎ..'ষ্য. (আ* )। ভাষা, রচনা-ভঙ্গি। 

| 

ইম্ন, ইমন-কল্যাণ ''রাগরাগিনী দেখ। 
ইমান...স্কয, (আ*)।1 ধর্মবিশ্বীস। 

ইমাম...ষ্য. (আ*)। মুসলমানদের গুবু। ইঃ 
বাড়া...যে বাড়ীতে মহরমের কৃত্য নির্বাহ 

হয়। 

ইয়ারৎ...ষা, (আ*)। অট্টালিকা । ইমারতী 

'**&ু. ইমারঙ সন্বন্থীয় 
ইয়| ..সর্বনাম, (ইহা )। আবশ্তক শব মনে 

না আসিলে তৎবোঁধক শব্ধ । 

ইয়াদ...ফ্য, (ফা* য়াদ)। ম্মরণ। ইয়াদ- 

দষ্ত-..ষ্য. (ফা*)। স্মারক-লিপি (0৩- 

1000)1 

ইয়ার'*'ণ (ফা* যার-_সঙ্গী। হি* ইতরানা 

_মিথ্য। গৌরব, আটোপ, হাব প্রকাশ 
করা; এই অর্থের সহিত বা* ইয়ার শবের 

অর্থের সাদৃপ্ত আছে। অতএব স* ইতর 

শব্বও মুল বোধ হয়। স* ইতর কিংব! 

ইত্বর--ইঅর--ইআর)। নীচ, ভ্রষ্টশীল, তরল- 

স্বতাব। য্য. রসিকতার বযস্ত। ইয়ার-বনধু 

'*"নীচ জনোচিত হাঁবভাব প্রকাশের বশ্ধু। 

ইয়ার-বক্ধী-..(বক্সী দেখ) হাস্ত পরিহাসের 

বন্ধ, | ইয়ারকি দেওয়া."'(ফা* যারী_ 
বস্ধ,তা-স্থানে ইয়ারকি 1)। নীচজনোচিত 

হাস্ত-পরিহাসাদি-কৌতুক করা । 

ইয়ারিং..ষ্য, (ই* ৪৪1-108)। কাঁনের বাল। 

ও দুল একত্র অলঙকার-বিশেষ। 

ইয়ুনানী...(আ* মুনানী। দ* যৰন)। শ্রীক- 

জাতীয়। ' 

ইরাকী...ণ. (আ*)। ইরাণ দেশীয়। (ইরাণ 
দেশের এক প্রর্দেশের নাম ইরাক । ) 

ইরাণ ..য্য. (ফা*। স* আর্য )। পারস্ত দেশ। 

ইরাণী-..৭, পারস্ত দেশীয়। 



| 

ইরাদা..'ষ্য৮(আঁ*। তু" সৎ" অর্থ হি 

তারথ)। অভিপ্রায়, সঙকল্প । * 

ইসসল..'য্য, (আ*)। টাঁকা-প্রেরণ। (জমী- 

দারির ভাষায় )। 

ইংরেজ...ষ্য, (ফরাশী £08151561 ও* হি" 

* অংরেজ, মণ ইতগ্রজ। রাজশব্দ প্রচঙ্সিত 

বলিয়া ইংরেজ খ্ানে প্রায়ই ভ্রমে ইংরাজ 

হইয়া পড়ে )। ইংলঙ দেশের লোক। 

ইংরেজী 'ণ. ( ইংরেজ1ঈি)। ইংরেজ- 

সম্থপ্ধী; ইংরেজের ভাষা । ইংরেজী-নবিস্ 

ইংরেজী ভাষা লেখে যে। নবিস 

দেখ। ৪ ই 

ইল্বিল'“ফ্য. (কিল-বিল, কিল-কিল দেখ)। 

এদিকে ওদিকে বাঁকিয়া খেলা । ( ইলি- 

মিলি-__ভাঃ)। 

ইলম ..ষ্য. (আ*)। বিদ্যা । 

ইলাহী ৭. (আ*) মহান, শ্রেষ্ঠ । (এলাহী ৰ 

দেখ)। ই£ সন ':আকবর-শাহ প্রবতিত 

সাল। ইঃ গজ ..আকবর-শাহ গ্রবতিত 

গজ (৪১ ইঞ্চির )। 

ইলীশ-.'ষ্য. (স*; অন্তর্প ইন্লীশ--শব্করঃ)। 

সমুদ্রচর শকলী মতত্ত-বিশেষ ([361108. 
01068 11151)8 )। উদর চেপটা, নিষ্ে 

দস্তর। বর্ষাকালে উজান ঠেলিয়৷ নদীতে 

প্রবেশ করে। 

ইলেক...ধ্য. (ই-৯ রেখা? হি* উকারী__ 
বামদিকে বকুরেখা)। গণ্ডার অঙ্ক বুঝীইতে 
অডেকর বামে ও নিম্নের ব্ক-রেখা ; যথা 

৫) গ্রাঃ্যতেক তঙ্কার কড়ি বামে 

ইলেক দিবে (গুভগুকর)। 

ল্লত্''ষ্য' (আ”')। কদত্যাস ; মল, অশুচি 

দ্রব্য; ঘে অশুচি প্রব্য স্পর্শ করে।ঞরবাদে, 

৬৩ ] 

ইল্পত্ যায় ধু'লে, স্বভাব ষাঁয় ম'লে। ইল্লতি 
'-অশুচিত। ৷ ইলত-পনা''ইল্লত মানুষের 

কাজ। ইল্লতিয়া...ণ. (ইল্পত+-ইয়! )। 

 কদাচারী, অশুচি-দ্রব্য-স্পর্শকারী । 

ইল্লী-'ষ্য. (দিলী হইতে )। অজ্ঞাত নগরের 
নাম। প্রীবাদে, ইল্লী দিয়া দিললী--দিললী 
যাইবার জানা সোজা পথ ছাড়িয়া অজ্ঞাত 
ঘোর পথ; লক্ষণায়, কাজের ঘোর পথ ৷ 

ইশের মূল-''ইযু দেখ । 

ইশাদী ''ষা. (আ" ইযাদৎ--সংবাদ-দ।ন)। 

সাক্ষী । 
ইচ্ছুল'ষ্য, ( ই* 9০)০০1)। ইংরেজী ভাষার 

বিদ্যালয়, বিদ্যালয় । 

ইফুরুপ ''য্য. (ই* 901৭ )| কাষ্টাদি 
আঁটিবার বেড়াপাক গজাল। 

ইষ্টাট.'“ষ্য. (ই* 591০, 696866)। 

ভুসম্পত্তি ) বিষয়-সম্পত্তি। 
ইঞ্টাকিন...য (ই* 500901118)। মোজা । 

ইযু.*ষ্য.(স* নাম অর্কমূল/--শবকল্পঃ)। 

( ইশের মুলও বলে )। বন্যলতা (411910-, 

190119 10108 )। পাতা একোত্র, 

বাঁণের আকার। ফুল বিচিত্র, নিম্নভাগ 

ঘটাকাঁর, উধ্ব্বভাগ বিস্তৃত শরাকার। 
পুংকেশর ৬টা, ফলের উপরে। ফল প্রায় 

ষটকোষ। লোকে বলে মূল সাপে কাটার 
ওধধধ প্রাঃ ইন্থুর মূলের গন্ধে পলায় 

ভুজঙ্গ ( কবিকঃ)। (এইবুপ ভারত-চজ্জে।) 

ইযুর নানীজাতি পাঁখীলতা নামে মালীরা 

বিকুয় করে। 
ইষু .“ষ্য. ( ই* 15390 )। বিবাদ বন্ত, বিচার্য 

বিষয় (আদা৯)। ইযু ধার্য করা-_বিচার্য 

বিষয় অবধারণ। 

গিরিমিত 

হিরন... 18৪ ০. 
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ইষ্টাম্প-..ফ্য. (ই*. ৃদ্রণ, 

(ইঃ করা) মুদ্রণ করিবার যন্ত্র, (ইঃ 

দেওয়া, মারা ), যেমন রবরই-ষ্টাম্প-রবরের 

মুদ্রা ) শুন আদায়ের চিহ্ু-পত্র, যেমন ডাক" 

ইষ্টাম্প, রশীদ-ইষ্টাম্প। ইট্টাম্প-ভেগ্ডর'* 

ষ্য, (ই* 9200-560701)।  ইষ্টাম্প- 

বিক্রেতা । 
ইষ্টিসেন..ষ্য. (ই* 5090017)। ত্বান, আড্ড।। 

রেল-ইা্টষেন "রেল গাড়ী থামিবার স্বান। 

ইন্টিমার...ষ্য. ( ই* 968111 )। উত্তপ্ত বাশ্পে 

চালিত নৌক1। 

ইঞ্ীল-."ষ্য, ( ই* 969০1) ইস্পাত । ইষ্টাল- 

পেন..'ষ্য. (ই*)। ইস্পাতের কলম। 

ইন্্রুট-..ফ্য. (ই* 8৮৩০৮) গার্থে গৃহ- 

বিশিষ্ট রাজপথ | (স* উপনিষ্কর |) 

ইন .ব্য, (স*)। থেদ, কৌধ, বিশ্ময়ে। 

ইমৃ-তিস্...ফ্য. (স* ইতত্ততন্?,)। ইহা 

উহা ৷ 

ইন্-পিস-.'লি্-পির দেখ । 

ইসপ্গুল, ইসব্গুল-..য্য, ফা” অসপাস+ অঙ্গ 

আ* গুল_কর্ণ? অশবকর্ণের ন্যায় পাত 

বলিয়া )। পারস্তদেশের ছোট শীকবিশেষের 

(18170920০৪৪) বীজ) বীজ ছোট 

ছোট অশ্বকর্ণ কিংবা নৌকার মতন। 

ইসারা.৫.ফ্য, (আ* ইযারহ.)। ইঙ্জিত। 

ইন্থুর মূল. 'ইযু দেখ । 

ইন্কাপন.''তাশ দেখ। 

ইন্তক...ব্য. (হি* ইস__ইহাঁ, হি* তক-পর্যস্ত)। 

অবধি। তাশ দেখ। 

ইন্তক..ফ্য, (আ* ইন্তেকা)। কর্মপরি- 

ত্যাগ। ( ইং দেওয়া) 

টন্তিমারী.*ণ (আ* ইন্তিমরার )। চিরস্থায়ী, 

9091290)1 চিরক্বারী বন্দবন্ত | ইন্তিমারী পাটা নির্দিষ্ট 

করে জমি-বিলি। 

ইন্তেমাল-.ষ্য. ( আঁ" )। ব্যবহার, রীতি 

( জমীদারীঃ )। 

টন্তেহাঁর, ইস্তাহাঁর.''ষ্য, (আ* ইষ্তেহার )। 

বিজ্ঞাপন | ইন্তেহারী:..বিজ্ঞাপনের, বিজ্ঞা- 

পিজ। 

ইন্ত্রী.'ষয. ( হি" ইস্তরী, ইন্ত্রী। স* অস্ত্র, 

আস্তর?)। কাপড়ে মাড় লাগাইয়। চিন্কণ 
করিবার লৌহ-বস্ত্র (ধোবার)। ইস্ত্রী দিয়া 
কাজ, প্রঃ-ইস্ত্রীকরা কাপড় । 

ইস্পন্দ-'ষ্য. (ফা*। স* সদাপহও হিং মদাব)। 

নারগ্া।দি বর্গের শীতকালের ছোট ক্ষুপ- 
বিশেষ (205. 21860121ঘ8 )। পাত! 

উদ্জকট-গন্ধী। পারস্ত ও পঞ্জাবে জন্মে । 

ইস্পাঁত..'যাঁ, (স* অয়ম্পত্র ? সঃ নাম খর 
লৌহ। গ্রামে চলিত নাম শত্তু বা টান 

লো; ও* টান লোহা) হি* কড়াই 

(লোহা ) ইম্পাত; ম* তিখেঁ; উর্দ্ঘ খেরী, 
ফুলাদ ; ফা* ফৌলাদদ। শত্ত, টান, কড়াই 

(কঠোর), তির্থে (তীক্ষ ), থেরী (থর) 

ইত্যাদি নাম সংস্কৃত-মুলক ; বোধ হয় ই* 
ইন্্ীল-প্লেট 9%০০1-018$6 হইতে ইম্পাত)। 

টান লৌহ-বিশেষ (30561)। 

ইন্সিং..-ষ্য. (ই* 907176)। কামানি। স্থিতি- 

স্থাপক লৌহ। 

ইস্লাম*ফ্য, (আ")। মহন্মদের ধর্ম।, 

ইহকাল ..(স*)। ইহ এই স্থানে, এই সময়ে, 

কাল-__সময় ; ইহকাল--এই পৃথিবীতে 

জীবনকাল। ইহকাল-পরকাল..'(স*)। এই 

লোকে এবং পর লোকে স্থিতি-কাল। 

ইহা.**সর্বনাম. (স* ইদম্, অদল্। ও* এহা। 



| 

হি" রহ, রহ ) (বিভক্তি যোগ হইলে ইস্) 

ম* হা (পুংলিষ্ঞা ))। উপস্থিত নিকৃষ্ট 
মনুষ্য ও যাবতীয় প্রাণীবাচক ৷ কথিত 

ভাষায় সংক্ষেপে এ হয়। ইহা ' সর্বনাম 
(স” অদস্। চৈঃ চঃ ইন ; ও* এহা, হি” য়ে 

*( বহছবচনে ), বিতন্তি যোগ হইলে ইন); 
মণ হে (বহুবচনে ) বিভক্তি যোগ হইলে 

| বী। অর্থাৎ মান্ঠে বহুবচন " এবং 
সানুনাসিক হয়। ব্যাকরণ দেখ। হ্হা 
বানান অশুদ্ধ )। উপস্থিত মান্ত স্ত্রী পুরুষ 

এবং দ্বেবতা-বাঁচী ৷ কথিত ভাষায় সংক্ষেপে, 

এ" হয়। কর্তাকারকে ইনি হয়। , 
ইহুদী .-ণ. (হরির, ভাষায় ইহুদী; ই* হিব্রু, 

জু--1701010৮, ]০৬/ ; হিবরু হইতে ইনু; 

জুহইতে দী)। জু জাতীয় লোক;জু 
নাঁমক জাতির ভাষ| | স্ত্রী" ইহ্দিনী। 

ঈ 

৬৫ ] 

যথা, ৬শ্রীক্ষেত্র ধামের ৬ গৌবর্ধন-সিংহ,_- 
গোবর্ধন-সিংহ মুত। ৮ চিত শিবের 
কপালের চন্দ্রচিহ দ্বারা শিবলোক-্রাপ্ত 

বুঝায় | ৭ শ্রীত্রীছুর্গ,-৭-চিহু শুষ্ড-চিই, 
অভীষ্ট-দাতা গণেশের শু । (৩) স্বামী, 
যথা, প্রাণেশ্বর- প্রাণের স্বামী। (৪) 
প্রধান, যথা,» বকেখর, বোকার প্রধান 

(অশিষ্ট, বৌকা+ঈশ্বর বোঁকেশ্বর হইবার 
কথা । অশিষ্ট ভাষায় শব বিকৃত হয় )। 

ঈষ ..য্য. (স* ঈষ1 )। লাঙ্াল-দ, (লার্জাল 

দেখ )। 

ঈষ-লার্ডালা...ষা. (স* লাফ্ালকী-_-অঃ) 

অন্ত নাম অগ্নিশিখা। ও* আক্ালিয়। )। 

টেট শা শি শশী টশল 

রজনী-গণ্ধাদি বর্গের বন্য রোহিণী (010- 

[10952 9110991108, )| বর্ষাকালে তেউড় 

হইতে জন্মে, কিন্তু, শরতকাঁলে ফল পাঁকিলে 
শুকাইয়। মরিয়। যায়। তখন গাছের চিহও 
থাঁকে না পাত! একোত্তির, মত্ন্তাকার, 

ঈ..(স*)। ইকাঁরের দীর্ঘ স্বরবর্ণ, অক্ষর । 

ঈগল .'ষ্য. (ই* 58219) । দিবাচর প্রসহ 

বর্গের পক্ষী | প্রায় ১” হাত হয়। নখর 

ধারাল। (গরুড় দেখন। 

ঈদ '.ষ্য. (আ*)। মুসলমানী পর্ব। ঈদ্গা 
'""ঈদের জায়গা । ঈছুল-ফতর...( আঃ)। 
একমান রোজ (উপবাস) পরে পারণা-পর্ব। 

ঈদ জোহা... আ”)। পশুবলিদানুপর্ক। : 
ঈশ্বর..ফ্য. (সণ্)। শিব? যথা, ভুবনেশ্বর, 

জলেশ্বর, বালেশ্বর। স্ত্রী" ঈর্বরী-_ছূর্গা, 

অগ্রভাগে অঙ্কশবুক্তু ৷ ফুল বড় বড়, অগ্মি- 
বর্ণ (স” নাম অগ্রিশিখা )। দল ৬টি, 

ধার তরঙ্গিত। পুংকেশর ৬। গর্ভকেশর" 

বাঁকিয়! পুংকেশরের উপরে পড়ে, দেখিতে 

যেন লাঞ্জলের ঈযু। ফুলের কৌটা অধো- 
মুখ, কাজেই ফুলও অধোমুখ। ফল 

পাঁকিলে ফাটিয়া! যায়। (বৈদিক কাল 
হইতে গর্ভপাতের উষধ বলিয়া খ্যাত; 

এই ৫হতু এক নাম গর্ভ-ঘাতিনী )। কেহ 
কেহ বিষ-লাগ্লাও বলে। মহীশূর 

শন্তি;ঃ যথ! বিশাখেশ্বরী--বিশাখাপত্তনের 

ঈশ্বরী, ক্কেশ্বরী-_ন্কার ঈশ্বরী। (২) দেব, 

প্রদেশে গ্রচুর আছে । বঙাদেশেও দেখা 

যায়। 

পুণ্যতীর্থ এবং মৃত পুরুষ-জ্ঞাপক। তখন । ঈসা...ষ্য. (আণ। হিব্রু ঈযু। তু* স* ঈশ*্)। 
লিখনে ৬ চন্দ্রবিন্দু-চিঞ্কুর আকার পাঁয়; ্রীষ্টানদিগের *ষিশু-নামক অবতার। 

ি 
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উ 

উ..ব্য. (স*)। পঞ্চম স্বরবর্ণ, অক্ষর । 

উ৮..,ব্য, (স* উম উ)। সম্বোধনে, প্রশ্নে, 

রোষে, নিয়োগে (প্রায়ই হু )। উকুন 
মারিবার সময় (ভ্ত্রীলোকের ) উ"-( সং 

উত্কুণ) ধ্বনি 
উঃ...ব্য. | কৌধে, বেদনায় । 
উই...য্য, (স* পুত্তী, পুতিকাপ ত লুপ্ত; 

ও* উই; হি দীমক; ম, বান্তৰী )। 

মৃত্তিকা-গৃহকারী পতঙ্জা-বিশেষ ( %10166 
8170) [510766)| উই-ধরা, উই-এ 

ধরা...উই দ্বারা আকীন্ত বা নষ্ট। উইএর 

ধাড়ী...( স* ধাত্রী)। বৃহদাঁকাঁর স্ত্রী- 

উই। উই-টিপি..'উই দ্বারা নির্মিত 

মৃত্দ্বীপ বাঁ স্তপ (টিপি দেখ)। উই- 

লাঁদনা-..উইএর বিষ্ঠারুপ মাটি ( লাদ 
দেখ )। 

উইল...ফ্য. (ই* ৮11) বিষয-সম্পত্তির 

উত্তরাধিকার-সন্বপ্ধীয় ইচ্ছা-প্রকাশ পত্র । 

- (আদাঃ)। 

উকট.."ধাতু. উটক ধাতু দেখ। 
উকি (ওঠ1)..ষ্য, (সঃ হিক্কা )। হেচকি। 

উকি (ওড়া)."ষ্য. (স* উক্কা) উন্মুক-_ 

আঞ্গার)। জলত্ত তৃণ, পাঃ-_খড়ের চাল 

পুড়িবার সময় চারিদিকে উকি উড়িতে 

থাকে (ফিন্কি দেখ) । চণ্ডীঃ 'অস্তরে 

জালায় উকি*__-তৃণ যেমন দাউ দাউ করিয়! 

পোঁড়ে। 
উকি (মীরা )..'উবর্ধমুখী (হওয়া )) পাঃ_- 

উপর করিয়া মুখ উকি দিয়া চায় (মাঃ)। 

(উঁকি দেওয়া__শোন! যায় না)। উকি- 

তঁ 

চি 

রণ 

উখড়া." “ধাতু, 

] 

ঝুকি.*"উধ্ব 'সুখী-উকি;  অধোমুখী-_ 

ঝুকি (ধ স্থানে ঝ; হি উঝাকনা--উকি- 

ঝুকিঃমারা ) পাঃ-_আড়ালে থাকিয়া কপি 
মারে উকি-ঝ,।কি (কবিকঃ))' 

উকীল...ফ্য. (আ* ৰকীল; বর শ্বানে উ, ও 

, (ওকাঁলৎ দেখ) । যিনি অন্ঠের বিবরণ দেন 

ভোট আদালতে যিনি অন্তের বাঁদ সমর্থন 

করেন। উকীলী-.*ণ. উকীলের যোগ্য । 

উকুণ .-ফ্য. (স* উৎকুণ)। কেশ-কীট (সামান্য 
নাম )। বড় হইলে ডেঙার ( দেখ )। 

উক্তি...ষ্য, (স*)। কথন, বাক্য । (উঃ 

করা )। 
উখড়া...ষ্য ( হি* উড়া, ও* উখুড়া--ই্ষু+ 

ডা; ঢাঁকায় উফরা )। মুড়কী; -- 

চিনি পাকে উখড়া কৈল কপৃর্রাদি দিয়া 

(চৈঃচঃ)। (অপ্রচঃ ) 

(স* উত্-ক্ষিপ্ত ধাতু হইতে 

উড়া হয় কিন্তু প্রাচীন গ্রস্থে উড় ধাতু 
পাওয়! যায়। এরুপ ব্যতিবূমের দৃষ্টাস্ 

অনেক আঁছে )। উখড়াই--উৎক্ষিপ্ত হই। 

প্রঃ শুলে ঠেকিয়া বাঁণ উড়িয়া পড়ি 

( কৃতিঃ অ* )) €ঠকিয়! দানা গায় উড়িয়া 

যায়, পুপ্পের যেমত মাল! (কৰিকঃ)। 

( অপ্রচঃ) 

উড়া-খুকড়া...ণ. কর্কশ-গাত্র, উৎক্ষিপ্ত- 

বিক্ষিপ্ত। প্রাঃ--তৈল ও স্নান বিনা মাথার 

চুল উথড়া-খুকড়া। (খুকড়া হয়ত নিরর্থক । 

উষ্ক-খুষ্ক দেখ )। | 
উখলী...ষ্য. (* উদখল)। ধান্বাদি ক্ু- 

নার্থ কাঠের আধার বা গড়। 

উথ|...উগা দেখ। 

উখাড়া. ধাতু, (স* উৎখাত হইতে 7 বাঁ' 



ডা: 

উথাড়া সর্ক্ষেপে উত্ড়া; উড়ান! ) ও* 
উারিবা! ) হি* উতড়ানা ; ম* উড়বে )। 

উখাড়াই-_-উৎপাটিত, উন্মলিত করি। প্রঃ 
--তরু উপাড়িয়৷ গিরি উখাড়িয়া কৈল 

প্রলয়ের ঝড় (ভাঃ)। ( অপ্রচঃ ) প্রায়ই 

উপড়া ধাতু) 

বালুকার মতন কর্কশ-গাত্র--রেতী। ম* 

কানস,-কর্কশ? রুক্ষ হইতে উখা, না 

উগ্র হইতে উগা? উগা শব সহজে 
উথা হইয়া পড়ে । আখু-_মুষিক ; মুষিক 

দত্তের স্তাঁয় দস্ত-বিশিষ্ট আখুপাষাণ ? 
পাষাণ পুর্বকাঁলে উগাসরূপ কাজে লাগিতে 

পারিত। দ্রবাঁবিশেষে বৃক্ষ-বিশেষের কর্কশ 

পত্রও লাগে )। ধাতুর গান্র ম্থণ করিবার 
থর-গাত্র ইস্পাত (16) | তেশির! উগা, 
উখা__তিন শির-বিশিষ্ট। গোল উঃ-_ 

গোলাকার লহ্বা। কীত উ:-_অর্ধগোল। 
উগ! চেতানা--ঘর্ষণে ক্ষয় পাইলে ছেনী 
দিয়া দাত বা পুড়ী ( দেখ) বাহির করা। 

উগ্র-খেত্রি-"“ষ্য. (স* উগ্র-ক্ষত্রিয়)। হিচ্দু 

উগ...ধাতু. (স* উৎগম ধাতু! বা উন; 
হি* উগনা ; ও* উগাইবা; ম* উগবৰণে)। 

উগিল--উদগত হইল; প্রাঃসে সময়ে 

কথাটা উগিল না_মনে আসিল না॥ 
উগনা ॥ 

উগর...ধাতু, (ঙ" উত্-গ ধাতু, উদ্গীরণ )। 
উগরি-বমন করি॥ উগরা ॥ 

উগরা..“ধাতু, (স* উদদগীর্ণ হইতে )। উগরাই 
-*উদ্গীর্ণ করি ॥ উগরানা ॥ জাতি-বিশেষ | 

উগা...ধাতু. (উগ ধাতু আস্তে)। উগাইয়! : উঘাড় . "ধাতু, (স* উৎ্-ঘাটি ধাতু উদ্ঘাটন)। 

দেও-_মনে করাইয়া দেও ॥ উগানা ॥ ৷ উঘাড়ি_ডুত্ঘাটিত,' উন্মোচিত হুই। 

প্রাঃ-_-এই গ্লোকে উদঘাড়িল প্রেমের কপাট 
( চৈঃ চঃ)। অন্তর, গৌফা উঘারিয়।--. 

গোফা-_গুম্ফ__গুহা। কলসে কলসে 
জন্থু অমিয়া উদারি (জ্ঞানদাস)। (অপ্রটঃ)। 

উচল '.ণ. (স* উচ্চ)। উচ্চ, গঃ_-উচল 

বলিয়! অচলে চড়িন্থ (চণ্ডীঃ)। 

উচা, উচা, উচু". (স* উচ্চ) উন্নত । 
উচা-নীচা...( প্রতিচর শব )। উন্নতাবনত। 

অসমান-পৃষ্ঠ । উচা-কপালিয়া'উচ্চললাট- 
বিশিষ্ট (স* উচ্চললাটিকা )। উষচা... 
ধাডু.। উ'চাই-_উচ্চ করি, উত্তোলন করি; 
প্রাঃ--লাঠী ও'চানা। 

উগা, উথা...ফ্য, (রাটেসকলেই উগো (উগা) 

বলে, কেহ উতো (উখা) বলে না। মূল 
শব্দ, উগ্র (উগ্রঃ উৎ্কটে মেঃ), কি বৃক্ষ 

-€ রৃক্ষত্তপ্রেক়্যচিকণে_মেঃ)? আরও 
একটি শব্দ, আখু-পাঁধাণ আছে । আখু- 
পাষাণ অর্থে কেহ বলেন চুম্বক-প্রস্তর, 
কেহ বলেন লোহ-সঙ্কর-কারক,--রাজ- 

নির্ঘণ্ট হইতে শবকল্পঃ। আখুপাষাণ শব্দ 
অর্বাচীন বোধ হয়; অথচ উগা বা উথা 
বহকাল হইতে এদেশে ছিল, নতুবা চিকণ 
ধাতু-কর্ম হইতে পারিত নাঁ। ও* উহা) 

ও* উহা-জর_-উগ্রজর বা! রূক্ষজর-_(পিনাশ) 
ছুইই বলা যাইতে পারে। এই জরকে তিখ- | উচাটন...ফ্য. (.স* উচ্চাটন-_চঞ্চল করণ )৭ 
জর--তীক্ষ অরও বলে ।* হি* রেতী? রেত | চঞ্চল, প্রাঃ_-মস উচাটন হয়। 
পেতা, রেতী--বানুকা। (স* রেণু ?) | উচিত... সৈ*_-উচিত্ত্ ভবেন্ ্যন্তে মিতে 
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জ্ঞাতে সমগ্ীসে-মেঃ)। বা”তে ন্তাষ্য। ] উচ্ছে “'ষ্য, (স* কড়ুহচ্ছী-_বৈদ্যঃ; বোধ হয় 
( অন্য তিন ভাষাতেও এই অর্থ)। 

উচস্তি ..ষ্য, (স” উদ্রীকাণ্ডী; অন্ত নাম রন্তৃ- 

পুর্পী, কর্ণ-পুপ্পী ; উদ্ন-বৈৎ দীর্ঘ) কাণ্ডা)। | 
সোমরাজ্যাদি বর্গের শাক-বিশেষ (৪918- 

[এ ০009?01065)। গাছ সোজা, বর্ষে 

বর্ষে হয়। পাতা অভিমুর্খী, পুপ্পমঞ্জরীতে 

(যাঁহাকে লোকে ফুল বলে ) ফুল একবিধ । 

মঞ্জরীর নীচে ছুই তিন সারি উপচ্ছদ। 

উচুর-.উছর দেখ । 

উচ্চ-বাচ্য..ষ্য. ( সৎ উচ্চাবচ- উন্নতাবনত, 
ভালমন্দ ৷ দুইটি শব্ধ সমার্থ কিংব! বিরুদধার্গ 

হইবার কথা | উচ্চ-উন্নত, দীর্ঘ? বাচ্য-- 

বন্তৃবা, কথ! ; এরুপ অর্থ বাণতে নহে। 

স" বচ ধাতু হইতে ভূল করিয়া উচা, এমন ও 

মনে করিতে পারা যায় না। ও* উচাবাচা 

কলহ) অতএব স" উচ্চাক্ অপত্রংশে 
উচ্চবাচ্য )। ভালমন্দ উত্তি। 

উচ্চার... ধাতু, (স* উচ্চাঁর)। উচ্চারি__ 
« উচ্চারণ কবি। পদ্যে। 

উচ্চিমড়া, উই-চিমড়া-.'য্য. (দ* উচ্চিঞ্জাট, 
উচচিটিষ্জা )। খঙ্জুপত্রী যট্পদী পতঙ্জা। 

“দেশজ' শব সংস্কৃতি আকার পাইয়াছে। 

মূলশব্ব উচ্ছী? ও* উচ্থা, করলা )। 
কুম্মাণ্ডাি-বর্গের প্রতানী (01011070108 

0109121109, )। ফল তিন্তু, ছোট, অবু্ৃ- 

“ময়। (করেল! দেখ ) | 

উষ্ '*ধাতু (স* উগ্ধধাতু পতিত কণা 

উপাদান বা গ্রহণ )। উ'ছি-_অসার ত্যাগ 
করিয়া সার উচ্চয়ন করি। প্রাঃ ধুলা 

* ফেলিয়া চীল উ'ছিয়! লও--ধুলার উপরে 
আনিয়া পৃথক করিয়া লও! খুঁটিয়া, 
কুড়াইয়! অর্থ নহে। (কুটাত্তরে, চুনিয়া 
চুন ধাতু দেখ )॥ ওুঁছা ॥ গছ! জিনিষ-'' 

তুচ্ছ, অসার (এই অর্থে হিংতেও)। 

গুঁছলা, ওঁচলা : ষ্য, গুছ! ধুলা, আবর্জন| 
(স* উতৎ্কর)। 

উছট ''উছোট দ্রেখ। 
উছর..ণ. (সণ উদ্ভায়,। উচ্ছৃ--উছর)। 

উন্নত, অধিক, প্রাবেলা হৈল উচু 
প্রচুর ভয় মনে (ভাঃ); উছর হয়েছে 

বেল! খেলা কর পাছু (মাঃ)। (প্রায় 

অপ্রচঃ ) 
মাঠে ঘাসের মধ্যে থাকে এবং লাফাইয়া ; উছল...ধাতু. ( স* উদ্-শল ধাতু উচ্ছলন; 
লাঁফাইয! যায় (51855-19100215 )। এক 

এক জাতি বর্ধাকালে রাত্রে কটকট কিটকিট 

ইত্যাদি ঘোর নিনাদ অবিরাম *করিতে | 

থাকে। | 

উচ্ছন্ন ''ণ. (স”)। নষ্ট । প৫--বংশ উচ্ছন্ন; 

টাকা পাবা তরে লোঁকে অন্যকে উচ্ছন্ন। 

*-বিরন্ত করে। 

উচ্ছব (গ্রা*)..যা. (স* উংসব )। আনন্দ- 
জনক বাঁপার। ( মচ্ছব--স* মহোখ্সব ) 

উল ধাতু কেখ)। উছলি-উদ্গত 
হই। এঃ_-বাটাতে দুধ উছলিয়! পড়িল। 

উছলিত হয় যবে তার এক বিন্দু (চৈঃ 
চঃ%, উদছলিত--উচ্ছলিত ॥ উছলা ॥ 

উদ্বোট, উছট যয. (স* উচ্চাটন-( উৎখাত)) 
উচ্চাট-উচোট-হুছোট দেখ; হি' 

উচোট)। পাঁয়ে উছোট খাওয়া, লাগা 

পায়ের আঘাতে ফাটি উৎখাত করা সুতরাং 

পায়ের অগ্রভাগ বাঁকিয়া আঘাত পাওয়া । 



| ৬৯ 
উজাড়-..ধাতু. (স* উত্জড়) বা উত্জট প্রঃ_পর্ধেধাইতে সদাগর লাগিল উচ্ছট। 

(কবিক2) কপালে টনক নড়ে হাত“হৈতে | সংহতি-নাশে) উত্জীর্ণ_-বিন্। ও, 
হাতা পড়ে, উছট লাগিয়া পদ টলে (ভাঃ)। | উজড়, হি* ম* উজাড় )। উজাড়ি- ত্রব্য 
মন উচাটন হইলে পায়ে উছোট লাগে। শুহ্য করি। প্রঃ--মালেরিয়া গ্রামকে 

গ্রীম উজাড়িয়া চলিতেছে--জনশূন্ত করিয়॥ 
উজাড়া॥ উজাড়ু '.ণ. শূন্ত, প্রঃ এই পাপে 
নবদ্ধীপ হইবে উজাড় (চৈ চঃ)__ 
জনশুন্ত | পুকুর উজাড়-__মৎস্তশূন্য | 

উজাল| ... (হি*) স* উজ্জ্বল)। (পদো) 
উজীর'..ফ. (আ* ৰ্বজীর )। মন্ত্রী। রাজা-উজীর 

মারা ''রাজ। মন্ত্রীর মিথ্যা গল্প শোনা, মিথ্য। 

উজবক..'ষ্য, (তুর্কী )। মুসলমান সেনা 

(কবিকঃ)। ্ 
উজর, উজোর, উজল.'*ণ. (স" উজ্জল )। 

(পদ্যে )। 
উজা.ধাতু, ( স* উধর্ব হইতে উর্ধান- 
উঝান-উজান। তু ওৎ উজীণি, অন্যশব্দ 

উর্দা। স* উদ্ধান_ উদ্গমন-_শবা- 
সারঃ) উদ্ধান ৪ইতে সহজে উজান আসে; 
তু* ম* উধান,বাঁ* উজান, জোআর। আরও 
একটা স* শব্ধ উদ্ধ্য উধা ( স* উজ্ব ধাতু 
ত্যাগে) আছে। উধ্যঃ সরশ্বাংশ্চ__হেম2 | 

উদ্ধ্য জলোতক্ষেপক নদ-_শব্বসাঁরঃ; অর্থাৎ 
যে নদীতে জৌয়ার আসে । উধর্ব নাম- 
ধাতু হইতে এবং স* উুদ্ধান শব্ধ হইতেও 
উজান মনে করা যাইতে পারে। উত্-যা 
ধাতু উযান হইত; হিতে জা ধাতু)। উজাই 
_উধ্বদিকে যাই ॥। উজানা ॥ উজান । 
উজানিয়া,উজান্তে উজান বহিয়া যায় বে; 
প্রঃ__-উজানিয়া মাছ (কবিকঃ)। উজান- 
ভাট (ভাটি নহে). প্রতিচর শব্দ )। 
পঃ ধর্মে নৌকা বাহে উজানি ভাটাল 
শং পৃঃ); ভ্রমেন উজান ভাটা চৌ্দিকে 
কৌচেরে বাটী ( কবিকঃ )- উধর্বনীকে 
এবং নিয়দিকে;। কোশ! চড়ি বেড়াবে 
উজান আর তাটি (ভাঃ)_(কোশা-_ছোট 
ডিঞী)। 

টজাগর ..ষ্য. (হিৎ। স” কোজাগর )। 
আখিনী পুর্ণিমা (কবিক£)। (অপ্রচঃ)। 

কল্পনা করা । উজীরী...ণ. উজীর সম্বশ্খী। 

উজীরি ..ফ্য. উজীরের কর্ম। উজীরালি ..যা. 

( উজীর+আলি)। উজীরি। 
উজ ''ষ্য. (আ ব্রজু )। নমাজের পুর্বে মুসল- 

মানের হস্তপদাদ প্রক্ষালন শৌট-কর্ম। 
উজ্জাপন ( গ্র* ).."ষ্য: (স* উদ্যাপন )। 

ব্রতাদি সমাপন । 

উজ্জোগ (গ্রা+)-.-ব্য. (স* উদ্যোগ )। চেষ্টা, 
আরস্ত। 

উঝবাল...ধাতু, (স উদ্-ধ--উদ্ধার। ও, 
উবান্ঠঃ ঝাল ধাতু, দেখ)। উঝালি__ 
উত্তোলন করি, প্রাঃ-_শূঙ্দে উঝালিয়া 
পর্বত করে থান ২ (কৃত্তিঃ কিং); এত বলি 
এক গ্রাস অন্ন হাতে লঞ্া। উঝাঁলি 
ফেলিল* আগে যেন কুদ্ধ হঞা॥ (চৈঃ 
চ2)। ( অপ্রচঃ) 

উট, উট..'ফ্য. (স* উদষ্। ও, উট, ট 
অকারাস্ত বলিয়া উ; হি* উট উষ্ট) ম 
উ“্ট। উট-বানান উচ্চারণ-সঙ্গত)। উঠে 
কমেলক*--অঃ৯ কমেল (ক স্বার্থে )__ই* 
০91061)| খুরী রোমস্বী কুজপৃঠ্ঠ পশু 
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(081776103 010106081105 )। স্ত্রী*, 

উটিনী (প্রয়োগ নাই বটে, কিন্তু, ব্যাকরণে 
শুদধ ) মণতে উ*“টাণ অর্থাৎ বা* উটিনী; 

হিতে উত্টনী। ) 

উটক...ধাতু' (স* উৎ কৃ-_বিক্ষেপে। উটক, 
না উকট ধাতু? কুত্তিবাসে উকটিল, 
বঞ্জাবাঁসীর ছাপা কৰিকগুকণেও তাই। 

কিন্তু বটতলার কবিকগকণে উটক ধাতু 
ও* উত্থার বাঁ" উখাড় ধাতুর অর্থ। হি 

উকট ধাতু খনন করা অর্থাৎ উখাড়; 
উচট পৃথক করা । ম* উকর উকল ধাতুর 

অর্থ বাঞ্গীলার মতন)। উটকি-_-উৎক্ষিপ্ত 

করিয়! অন্বেষণ করি; প্রঃ__দশবিশ মাঝি 

মেলি উটকে ইন্দুর ধুলি। উটকিয়া ঝোঁড়ে 
ঝাড়ে নেহাঁলে পর্বত আড়ে ( কৰিকঃ )। 

বনে বনে উকটিয়া তোর লাগি না পাইয়া 
(জ্ঞানদাস )। (প্রায়ই, উট্টুক! ধাতু )। 

 উটক| "ধাতু. (স* উৎকীর্ণ হইতে )| উট- 

কাই-খুড়িয়। উঠাইয়া নাড়িয়। দেখি। 
উটকানা॥ উটকানা-পাঁটকাঁনা..ণ. উৎ- 

কীর্ণ ও প্রকীর্ণ ( ব! প্রতিকীর্ণ )। 
উট্কা.''ণ. (স* উতৎ্ক- উন্মন। ) উৎকা__ 

উৎকঠিত নায়িকা । তুণ হি* উচককা-_ঠগ, 
চোর)। স্বামীগৃহ হইতে যে নারী পিতৃগৃহে 

পলাইয়া যায়। 
উঠ.."ধাতু, .(স* উৎ্স্থাঁধাতু, উত্থান, থ 

স্থানে ঠ হয়)। উঠি-_-উখ্িত, উন্নত, বর্ধিত 
হই) আরোহণ করি; উদ্দিত হই ; উৎপন্ন 

হই? দুরীভূত, অদৃশ্ত, নষ্ট হই; থাই। 
* আসন হইতে, ব্যবসায়ে, গাছে, স্থর্য, 

হাটে কথা, আম ওঠা"; দোকান ওঠা । 

ভাত ওঠা--ভাত খাওয়। | হইয়া ওঠা 

৭০ ] 

উৎপাদন কিয়া-নিষ্পতি (ব্যাকরণ দেখ; 

হ ধাতু দেখ )। উঠিয়া যাওয়া লোপ 
প্রাপ্তি। ওঠ।-বসা, ওঠা-পড়া ( প্রতিচর 

শব )। উঠ্তি (বাস্তবিক উঠতি ).."যাহা 

উঠিতেছে, বাঁড়িতেছে, প্রঃ-উঠ্তি বনধস। 
উঠস্তি ..যাহ! বাঁড়িতেছে, প্রঃ উঠস্তি 
পোদে বেড়াইলে মাথা ধরে। উঠনা-.'ফ্য. 

প্রত্যহ কিংবা নির্দিষ্ট দিবসে জোগাইবাঁর 

পণ্য, পণ্যব্যয় ! উঠ ধাতু বৃদ্ধি হইতে উঠনা 

(হিং উঠীন-__ব্যয়)। ব্যয় না বলিয়া বৃদ্ধ 

তু চীল বাড়ন্ত। উঠা-উঠি '.পরে পরে 
আরোহণ, উত্থান; পরেষ্পরে, প্রঃ--উঠ- 
উঠি ছুই ছেলে জন্মিয়াছে। 

উঠ...ষ্য. (ই* ০9070) হইতে )। সর্বাপেক্ষা 

বৃহৎ পক্ষী-বিশেষ। মাথা ছোট, গল! 

দীর্ঘ, দেহ পুষ্ট, কিন্তূ পাঁথী উড়িতে পারে 
না। আফ্রিকা দেশে আছে। 

উঠা-..ধাতু, (উতৎ্স্থাপি ধাতু উত্থাপন; উঠ 

ধাতুর আস্তে) উঠাই--উখিত করাই। 

উঠানা, ওঠানা ॥ 

উঠান. 'ব্য. (সণ. উত্থান প্রা্াণে_মেঃ)। 
অঙ্জাণ ; আঙিনা । লোকের উঠান চযা-- 

ভিটামাটি উচ্ছন্ন করা, অত্যাচার করা। 

গ্রবাদে, নাঁটিত জানে না উঠান বাকা 
অবাস্তর দোষ দেখাইয়া দক্ষতার অভাব 
ঢাক! । 

উড়'.ধাতু. (স* আৰর হইতে )। 'উড়ি_ 
আবরণ করি, প্র-উড়িতে খোসলা 

( কবিকঃ)--খোসল! ছালের কাপড় আব- 

রণ করিতে । ( উড়নী দেখ ) ( অপ্রচঃ)। 
উড় "ধাতু, (স্চ উত্-ডী ধাতু উ্ভডয়ন)। 

উড়ি-্-পক্ষ দ্বার! শুন্তে গমন করি ; বায়ুতে 
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গমন করি ১ অস্ত, ব্যরিত, অপব্যর়িত 
হই। গ্রঃ__পাখী, ধুলা উড়ে, লক্ষ্মী ছাঁড়ার 
টাকা উড়িয়া! যায়।॥ ওড়া, উড়া। উড়ে 
এন্সে জুড়্যে বসাঁ_অনধিকাঁরীর প্রবেশ, 
অধিকার-গ্রহণ । উড়া-উড়া-__চঞ্ল,'অত্ঘির; 

ছুর্ডাবনায় মন উড়া-উড়া (উড়-উড়) করে। 
প্রাঃ__নিরবধি উড়্, উড়। চিত (জ্ঞানদাযন ) 
উড়া-ভাসা-..(সহচর শব )। অস্থির, অনি 

শ্চিত। উড়া খবর ''অনিশ্চিত সংবাদ; 

জনশ্র,তি | উড়া খই গোবিন্দায় নমঃ 

একটা খই বাতাসে উড়িয়া পড়িতেছিল। ৷" 
বৃথা নষ্ট হইতেছে দেখিয়া একজন গোরিন্দ 

হরিকে অর্পন করিয়াছিল । অবশ্য হরি- 
ভক্তির লক্মণ নহে, চাতুরী মাত্র । তেমনই, 
লক্ষ, না রাখিয়া অভীষ্ট না ভাবিয়! কাঁজ 
করিলে চাতুরী মাত্র প্রকাশিত হয়, অভীষ্ট- 

সিদ্ধি হয় না। উড়ন চণ্ডী-.*যে চণ্ডী অর্থ- 

বিভব অদৃশ্ত করান; লক্ষণায়, অপয়া 
নারী । 7 

ড়া-.'ধাতু, (উড় ধাতু আস্তে)| উড়াই, 
ওড়াই ॥ উড়ান!, ওড়ানা ॥ উড়াইয়া- 

পুড়াইয়া দেওয়া _বৃখা নষ্ট কর! । 

ডকী-.-ষ্. ( স* দর্বিকাঁ_-অরিকা (ও 
অণক)--অড়কী-_উড়কী ; ম* ভব্বন্ী, হি* 
ডোঈ,__দর্বিকার দ স্বানে ড প্রথমে আছে 
লুপ্ত হয় নাই। ওং ডঙক! শবও আহছ। 
স* তে দর্বা দর্বি দর্বিকা__লৌহাদি ধাতুর 
হাতা বুঝায় ; কাঠের হইলে তর্দ্দ বা" তাড়্ 
দেখ)। নারিকেল-মালার দি বা হাতা 
(ডাবা দেখ )। 

ডনী-'ষ্য. (ও* ওঢ়ণ।_আবরণী ; আবরণ 
দ্বারা অবগুঠঠন ? হি* ওঢ়না,*ওড়নী (ছোট); 

হি* উপর্ন| ) ম* উপরণী ৷ উপর্ন|, উপরণী 
শব্দ হইতে সৎ আৰরণী আসিতেছে । 

(আ-) বরণ শব সচ্ছন্দে ওরণ ওড়ণ ওড়না 
হইতে পারে। উড় ধাতু দেখ। কিস্ত, কেহ 
কেহ মনে করেন স* উপু ধাতু আচ্ছাদনে 
হইতে উড়না, হি” ওঢ়না (ফালোন )। 
বঙ্জদেশেও পূর্কুকালে ছিল (কবিকগুকণ 
দেখ )। গাত্রাবরণ, সুক্ষবন্ত্রের গাত্রাচ্ছাদন 
( কাধে ফেলিবার উত্তরীয়, উড়নী নহে )। 

উড়ান ..ফ্য, (ওড়ে যাহা?)। শ্ক্রীকষ্ণের 
শিখী পুচ্ছ ; মুকুটের মধ্যত্থলে ময়ুর পুচ্ছের 

অবতংস ( চৈ? চঃ)। 

উড়া-পাক ( খাওয়া, দেওয়া! )..*ষ্য. ( উড়্ 

ধাতু) পাক দেখ)। শৃন্ে উড়িয়া, মাথা 

উলটাইয়! লাফাইয়! পড়া । প্রাঃ-_পাইকে 

দেয় উড়া-পাক, (কবিকঃ)। পতঙ্গ সমান 
শৃন্ঠে দেয় উড়াপাক (মাঃ)। 

উড়ি-ধাঁন "'ষ্য *(স* নীৰার) তৃণ-ধান্তানি 

নীৰারা3-অঃ)। যেধান পাকিয়া ঝরিয়া 

পড়ে, স্থৃতরাং বন্য ; সেই বন্য ধান্ হইতে 

গাছ হইয়া যে ধান জন্মে। 

উড়িয়া, উড়্যে.-ষ্য. (স” ওড়+ইয়া__ওড়িয়া 

__উড়িয়া। ও* ওড়িআ। উড়ে বানান 
অশুদ্ধ )। ওডু-দেশ-বাসী, তদ্দেশবাসীর 
ভাষা; তদ্দেশ সন্বপ্ধী। 

উড়িষ্যা. 'ষ্য, অ* ওডরদেশ_ওডএশ--ওড়েশ 
__ওড়িশা। ই পরে থাকাতে পূর্বস্থিত ও 
সহজে উ হইয়া পড়ে। এইবুপে উড়িশা। 
শকারের প্রকৃত উচ্চারণে শ্ত-এর মতন ধ্বনি 
হয়। এই কারণে উড়িস্তা | ভূলে উড়িষ্যা। 
প্রকৃত বানান ওড়িশা )। ওড়দেশ। এ 

উড়।ষ"*ছারপোক। দেখ । 
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উতর.''ষ্য. ( স* উত্তর )। প্রশ্নের উত্তর, প্রতি- 

বচন (যেমন কবিগানের )। উত্তর কাঁটা- 

কাটি '.বচন ও প্রতিবচন কথন । 

উত্তরা...ধাতু, (স* উত্তর, উত্তরণ হইতে )। 

উতরাই-ফল দিই, প্রাঃ-_এবার ফশল 
ভাল উতরাইবে না, এই স্থতায় কাপড় ভাল ;, 
উতরাইবে “উত্তীর্ণ হ্ট্য়। উপস্থিত হই, 

প্রঃ গ্রামে উতরাইবে। উত্তরিলা সৈন্তদল 

সাগরের তীরে (মেখনাদবধঃ)। উতরানা ॥ 

উতরোল-.'ষ্য. (সৎ উচ্চরোল--চ স্বানে ত; 

স* বু ধাতু শবে হইতে রোল )। উচ্চ শব্দ; 

প্রা_কোলাহল হৈল উত্তুরোল (শূং পুঃ)। 

 শ্রাচীন পদ্যে, চঞ্চল, প্রাঃসখীর বচন 

শুনি হিয়া উতরোল (জানদাস )। 
উতলা...ণ. (স+ উত্তাল--উন্নত; কিং! 

উদ্ভোলিত_উন্নমিত; তুৎ উতৎ্কষ্িত)। 

উদ্ধিগ্র, উৎসুক । প্ঃ--উতল! হইনু কত, 

কত যে কীদিন্ ( মেঘনাদবধঃ )। [ 

উতার-চড়াই...ধ্য. (হি উতার চঢ়ও)। নাম 
ওঠা, উচা-নীচা | 

উতৎখাত-+'ণ.( স"-বিদীরিত )| গ্রা- 

পুরাতন গ্রুসঞ্জা উত্থাপন । 

উত্তম-মধ্যম...ণ. (স*$ সহচর শব্দ )। উত্তম 
(প্রহার, বাকাযাতন! )। তু* নরম-গরম | 

উত্তর ..ণ. (স"--উত্তর দ্রিক; উচ্চদিক বলিয়া 
উত্তর দ্বিক। উত্তর শবের ইহাই প্রাচীন 

অর্থ। বহু প্রাচীন কালে আর্ষগণ ভাঁরত- 

বর্ষের বহু উত্তরদেশে বাস করিতেন ৷ সেখান 

হইতে আকাশের ফ্ব যাঁহ| প্রকৃত উত্তর 

-_ পৃথিবী হইতে উচ্চে দেখ! যাইত । এই 

: কারণে সেই উচ্চ দিকের নাম উত্তর 

হইয়াছে। উত্তর অর্থে উৎর্ব__মে:) বিপরীত 

] 

অধর। উত্তর দিকের এক নাঁম উদ্দীচী, 
সে. নামেরও অর্থ উচ্চদিক )। উত্তর দিক 
উত্তরা...ণ. (স*) উত্তরদিক-সম্বশ্থীয়। 
উত্তরিয়া, উত্তর্যে ''ণ, (উত্তর+ইয়া )। 

উত্তর-দিকৃভব। উত্তর...ষ্য. (স*)। সং 

_উচ্চ বা উধ্ব) সুতরাং পরবর্তী, পূর্বের 
বিপরীত; প্রাঃ- উত্তরার্ধ, উত্তরাধিকারী, 
উত্তরকাঁল, দশের উত্তর আট অষ্টাদশ; 

বাক্যের পরবর্তী প্রতিবাক্য- প্রশ্নোত্তর; 
সিদ্ধান্ত, অবশিষ্ট গণিত ফল। উত্তর-উত্তর, 

উত্তরোত্তর'.'পরপর কৃমিক বর্ধিত। উত্তর- 
গুত্যুততর'''বাদ-বিসম্বাদ। উত্তর-সাঁধক... 
বাদের সাহায্যকারী । উঁভতরীয়-..ষ্য, উধ্বব- 
দেহে ধারণীয় বন্ত্র। 

উত্রী ( গ্রাণ )."'ষ্য. ( স* উত্তরীয়; স' 

পৰ্িত্র)। পিতামাতার পরলোক প্রান্ত 
জন্য গলে উত্তরীর (দীনতা-সথচক )। গাজ- 
নের সন্নযাসীর গলে পইতা; প্রাঠ-বর' 

করায়ে দেন ভক্তগলে উত্রী (মাঃ)। 

উৎপাত..'ষ্য, (স্)। অন্ত নাম অজন্য- 

আকস্মিক, উপসর্গ, উপপ্লব। উদ্পাতিয়। 

উত্পপেতে.''ণ*উত্পাত-জনক | 

উৎসর্গ (গ্রাৎ উচ্ছগ্গু)-''ষ্য. (স*) 

ত্যাগ, দান। দানোতৎসর্গ .'(স* দান এব' 

উৎসর্গ, সহচর "বব )। দান। উতৎ্সর্গীক, 

"গণ" (আকারে মংস্কত, কিস্ত; ব্যাকরণ 

অশুদ্ধ )। নামোল্পেখ-পুর্বক দত্ত । 
উথল...ধাতু. (ম* উৎ-ত্বল ধাতু গতি) হি' 

উলন1--উলটাইয়া ফেলা )। উলি-_উৎ' 

চলিত হই, ফুলিয়া উঠি) প্রাঃ- ছুপ্ধ উথ- 

লিলে তুমি নাহি দেও পানি (কৰিকঃ)) 

সোল জোজন জুড়ি! অগ্নিগ্রভা উল 



উলে মোর হিয়া (ভ্ঞানদাস )| উলা ॥ 

তৎপর (শুং পু উথল উঠিল 1 কহিতে | উদ্গীম...ণ. ( স* উদগ্রীব )। উদ্গ্রীব ( প্তান- 
দাস )। 

উলা-..ধাতু, (ম* উত্থিত হইতে )। উখলাই । উদ্দেশ .'ষ্য. (স*)। অন্বেষণ, অস্থুসপ্ধান। 
--উথ্িত, স্ফীত হই ॥ উলানা । 

উদড়* ধাতু, (স* উৎ্-ধ ধাতু উত্তোলন। বোধ 
হয় উদ্ধার হইতে গ্রা* উদড় । হিৎ উধেড়না 

খুলিয়া ফেলা)। উদড়ি--উ্মোচন, উত্তোলন 
করি; প্রঃ-- চাল উদড়িয়া ছাইতে হইবে 
--সমস্ত খড় তৃলিয়৷ ফেলিয়া,নূতন করিয়া 

উদড়া ॥ 

উদড়া-.'ধাতু, (স* উদ্ধৃত হইতে )। উদড়াই 
রা করি॥ উদড়ান। ॥ 

উদস্ত ““ষ্য. (স। বার্তা প্রতুত্তি বৃততাস্ত উদস্তঃ 

সা-অঃ)। বৃত্তীস্ত (গ্রাম্য লোকেও 

বলে)। 

দম (গ্রাণ)-.“ষ্য. (স" উদ্যম | হিঃ উদ্দিম )। 
উত্সাহ, অধ্যবসায়, উদ্যোগ । 

টদয়কাল ''য্য. সর্প-বিশেষ (কাল্পনিক ? 
দণী...ষ্য, (সণ)। উদর-্ফীততা রোগ, 
জলোঁদর (01:9097 ০01 0)0 10211) | 

'দামাদা "'ণ. (স* উন্মাদ । ,হি* উদ্মাদ , 
গ্রা" বাণ উল্মাদ )। উন্মাদ । উদত্রাস্ত, 
নির্বোধ । 

দারা ''ণ. (স* উদর হইতে )। (যেন) 
উদর হইতে উচ্চার্য; মন্্র। (সুর দেখু। 
দাস ''ণ. (সণ_শব্খকল্পঃ)। ওদান্ত-যুক্তু। 
উদাসী..ণ. (উদাসিন্)। উদাসীন (উদা- 
সীন শব্দের স* অর্থ যে রাজা বলশালী 

হইয়াও নিধিকার )। উদাসীন ..ষ্য। 
নিঃসম্বণ্ধ, বিরাগী। 
দন (গ্রা")-'ষ্য. (স* উত্তরদিন। মণ. 
্ঃ )। আগামী দিবস। ৪ 

ঙ 

উদ্বো (গ্রা*).'ষ্য, (স* উদ্ধব-_মানুষের 
নাম-বিশেষ )। উদ্ধব-নামা ব্য্তি। 

গ্রবাদে, উদ্বোর বোঝ! বুদোর ঘাঁড়ে-_ 
যে বোঝা উদ্ধবের বহিবাঁর ছিল, তাহা বুধ 
নামা ব্যক্তিকে বহিতে হইল। (বোঝা 

স্বানে পিণ্ডী শব্দও হয়; পিগী--পি- 

" পুঞ্জ-দ্রব্যপুঞ্জ_ বোঝা )। 

উদ্ধূক...ফ্য, (সৎ উর্দগ )। দেহের রস্তের 
উধগতি; প্রঃ-উদ্ধগ বিকারে মোর 
পড়িয়াছে দাত (ভাঁঃ)। 

উদ্বাস্ত-'“ষ্য. ( স* উদ্ৰসিত গৃহ--হেম£)। 
বাস্ত-সংলগ্ন ভূমি। ণ. (স* উত্-বাস্ত ?) 
বাস্ত হইতে বহিষ্কৃত, পঃ_-লোককে উদন- 
বাস্ত করা | ও | 

মার্জারঃ__হেমঃ)। কিস্ত, উদ্বিড়াল নাম 
হইলেও এই জন্ত।র সহিত বিড়ালের সাদৃশ্ত 
নাই । উদ্বিড়ালের মাথা চেপটা, লেজ লম্বা 

ও চেপটা, প। ছে।ট, সআঁগুল জোড়া । এ 
কারণ জলে সীঁতারাইতে পারে এবং জলে 

ডূবিয়! মাছ ধরে (0691, 1580 07211 | 

(কেহ কেহ ভুলিয়। ভোদড় ( দেখ) বলে। 
ভোদড় শব্দও উদ্র হইতে )। 

উদ্তট্রী .'ণ. (সং উদ্ভট--মহাঁশয়, হেমঃ) 
উদ্ভট কবিত।- শ্রেষ্ঠ কবিতা । বাণ্তে 

প্রসিদ্ঘ কবি ব্যতীত অন্য কবিরচিত 
শ্লোক )। গ্রশ্থ-বহিভূতি, শাস্ত্র-বহিভূর্তি। 

উদ্রেক'*'ষ্য. (স*__বৃত্ধি )। বা*-তে উপক্রম, 
আরস্ত। 

র | 
)। | উদ্বিড়াল..*ষ্য. (স* উদর; উদ্রস্ত জল- 



উন..প. (স* উন)। হীন, নযুন। উন- 
পাঁজরিয়া, উন-পাঁজর্ে.. 'নান-পঞ্জরাি যার, 

দুর্ভাগা (অশিষ্ট) ৷ উনীবুকে.''অল্প সাহসে । 
উনা ..ণ. (স* উন)। ন্যুন। প্রাবাদে-_ 

উনা-বর্ষা ছুনা শীত- বৃষ্টি নুন হইলে 'ীত 

উদ্বর্ত '.ণ. (স*)। অতিরিন্ত। 
উধাও .ষ্য, ণ. (স" উৎ্ধাৰন, ধাব্বিত) 

অ-ভূত। হিৎ অভা9)। উৎধাবন) প্রঃ 
--উধাঁও করিয়। সরমা চলিল সত্বরে কুততিঃ- 

লং); উধাঁও করিল ঘোড়া! অস্তরীক্ষ 
বাটে ( মাঃ)। অভিধান; প্ঃ-অমনি দ্বিগুণ হয়। 

আক্রোশে বাঁঘ উধাউ করিল ( মাঃ)। ] উনাঁন.'ষ্য. (স* উদ্ধান__চুী--অঃ মেঃ) 
ধাবিত, নিরুদ্দেশ; প্রা-উধাউ হইয়া; উদ্ধান- হুল্লী-হেমঃ। রৃপাস্তর, উশ্মান, 

চলিয়া গেল। উদ্দান)। চুল্লী; এঃ-_বরিষা! বাদলে উনানে 

উধার ..ষ্য. (স* উদ্ধার)। ধার। ধার 1 পাঁড়ফুক (কবিকঃ)। (উনন নহে )। 
উধার ..( সহচর শব্দ)। ধার। (প্রাচীন এক-পাথা, ছু পাখা, চারি-পাখা উনাঁন..' 

বা" এবং বর্তমান হিৎ ও০)। ( স* পক্ষ চুললীরদ্ধ,__মে£)। অগ্নি উঠিবার 

উনআশি, উনআনী ..(স* একোনাশীতি )। ; এক ছুই চারি রপ্ধ,। উনানের মুখ .'দ্বার, 
এক-উন আশি সঙ্ঘ্য/-সঙ্ঘ্ক । ৭৯। কাষ্ঠ-প্রস্বোগ দ্বার । 

উনইশ. উনিশ .'( সৎ একোনৰিংশতি )। | উনি.."দর্বনাম, (স" অদম্; উহা দেখ)। 
এক-উন বিশ সথ্যা,সঙ্ঘ্যক | ১৯। দুরবর্তী সম্মানিত স্ত্রী কিংবা পুৰুষ। স্বামী 

উনচাঁিশ, উনচর্লিশ ::( সঙ্* একোনচত্ব- : (হিন্দু নারী স্থামীর নাম না করিয়া স্বামী 

বিংশ) এক-উন চালিশ-সঙ্থা/সঞ্যক | | বুঝাইতে উনি 'বলে)। বিভক্তি যোগ 
] 

৩৯। হইলে উনি স্থানে ও) যথা, ওঁ-কে ওঁ-র। 

উনত্রিশ ..(স” একোনত্রিংশৎ )। একউন  উন্মনা..ণ. (সণ)। উতৎ্কঠ্িত, অন্যমনক্ক। 

ত্রিশ সঙ্ঘা,-সঙ্যক। ২৯। , উপকথা-.ষ্য. (স" ; সণ উপ--হীনত/ 

উন-নবই, উন-নব্বই, 'উন-নই'-.(স* একোন ; সাদৃশ্ত। কথা দেখ)। কল্পিত গল্প। 

নবতি)। এক-উন নবই-সঞ্।-সঙ্্যক। | উপগার ''ষ্য. (স* উপকার)। উপকার 

টন উপগারী-**ণ. উপকাঁরক। 

উনপঞ্জাশ ."( স* একোনপঞ্চাশৎ )। এক- ; উপচ "'ধাতু. (স* উপ-চি ধাতু- বৃদ্ধি )। 

উন পঞ্জাশ-সঙ্যা,-সঙ্যক | ৪৯। উপচি'*বাড়ি, বর্ধিত হই। প্রাঃ বাঁধ 

উনশত ..(স* একৌনশত )। এক-উন শত | উপচিয়। জল আসিয়াছে ॥ উপচ৷ ॥ (প্রায়ই 
সঙ্খা,-সঙ্যক । ৯৯। নিরানবই। উপচা ধাতু) 

উনষাঁটি ..(স* একোনবষ্টি)। এক-উন ফাঁট- | উপচা...'ধাতু, (স* উপচিত হইতে )। উপ. 

* সধ্যা,সঙ্যক। ৫৯। চাঁই--উপচিত, বর্ধিত হই ॥ উপচান! ॥ 
উনসত্তরি, উনসত্তার .'(স* একোনসপ্ততি )1 | উপজ...ধাতু, (ম* উপ-জন ধাতু )। উপরি 

এক-উন সত্তরি-সঙ্খা-সঙ্খ্ক | ৬৯| ...উত্পন্ন হই, বর্ধিত হই। গ্রাঃ-_উপ্জিয় 



| 

বাড়ে লতা (চৈঃ চঃ)) দৈবদোষে ব্যাস- 
দেবে উপর্জিল ক্রোধ (ভাঃ)॥ উপজী।। 

উপড়."'ধাতু, ( সং উৎ-পট-ধাতু বিদার )। 

উপড়ি - উত্পাঁটিত হই। প্রাঃ__-ঝড়ে গাছ 
উপড়িয়া পড়িয়াছে॥ উপড়া ॥ 

উপড়া...ধাতু (স* উত্পাটি ধাতু )। 
ডাই-__উৎপাটন করি ॥ উপড়ানা ॥ (উপাঁড়া 
ধাতু সংক্ষেপে )। 

উপড় "৭. (স* অব্রর--অশ্রেষ্ঠ ; বা* উপর? 
ও* উবড়; ম* উফরাটাস*ৎ উপরি- 
বর্তী?)। অধোমুখ। 

উপন্যাস -'ষা ( স* উপন্তাসস্ত। বাঙ্মুখম্,__ 
উপন্যাম বচনের উপকৃম-অঃ, হেম2। 
সমীপে স্বাপন_উপন্তাস; ইহা হইতে 
মুখবণ্ধ, ভূমিকা) উল্লেখ, উদাহরণ, প্রস্তাব। 
বাতে অর্থ সম্পূ্ণ ভিন্ন হইতে বসিয়াছে )। 

কল্পিত আখ্যান, উপকথা | আরব্যোপ- 
নাস...আরব দেশের, কল্পিত উপকথা । 
( এখানে বরং উপন্যাস শব্দ চলে, কিন্ত, 
ই* নবেল অর্থে উপন্তাস ঠিক নয়। ) 

উপ-যাচক...ণ. (স*)। স্বয়ং বাচক 3 
গাঃ--উপযাচক হইয়! চাঁয়, কথা বলে। 

উপর ..ব্য, (স* উপরি-_উধর্ব)। অধঃ এর 
বিপরীত; গ্রঃ__গাছের উপর, উপরে 
পাখী, মাথার উপর বৃষ্টি। শেষ, অতিরিন্ত; 
পঃ--সবার উপর আশ্চর্য এই । প্রতি; 
1:কাহার উপর রাগ ? ষ্য. উপরিভাগ, 
প্াঃ- বিছানার উপরের চাদর ) উপরআলা 
'(উপর+আলা, হিণ উপরালা )। 

উচ্চ (কর্মচারী)। উপরি-উপরি...( স*) 

উপ-: 
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আলার আদেশ। উপর-চড়া ''উধ্ব 
হইতে, বাহির হইতে আবুমণ। উপর 
চাল (চালি দ্েখ)...শতরগ খেলাতে 
খেলাড়ের অতিরিন্তু চা্ল-_চলন। উপর 
ছাপ. রাটের পাঁলকী-বাহক কাহারদের 
ভাষায় গাছের গ্ল-_-পালকীর ছাতে যাহার 
ঠেকিবার আশঙঞ্টকা থাকে । উপর-নজর 
:*"(যা* নজর ).."উধর্ব হইতে, দিকে দৃষ্টি; 
কুদুষ্টি। উপর-নজরিয়া, উপর নজর্যে..উধে্ব 
দৃষ্টি যাঁর, নারীর মুখের দিকে দৃষ্টি যাঁর 
(কাজেই শিষ্টাতার-বিরুদ্ধ)। উপর-নীচ। 
'**( প্রতিচর শব্দ )। একবার উপরে পরে 

নীচে থাকা, বা আনাগনা ৷ উপর-নীচে... 
উপরে এবং নীচে । উপরান্ত-_(স* উপ- 
রস্তু | হি* উপরাস্ত)। অতিরিক্ত, অধিক । 
উপরোন্ত...( স* উপরি-উত্ত )। উপরে 
কথিত। উরি 'ণ. অতিরিন্ত, বেতন 
বহিভূতি, পঃ_-উপরি পাঅনা (প্রাপ্তি )। 
উপর্তি..*ফ্য. (উপরি-প্রান্তি)। অতিরিন্ত 
প্রাপ্তি। বাহির হইতে আগত, প্রঃ-_ 
উপরতি লোক । 

উপল ভোগ "'য্য. (স* উপায়ন। ও* উপন)। 
অন্তের প্রদত্ত ভোগ) প্রঃ-উপল ভোগ 
লাগিলে করে বাহিরে বিজয় ( লাগিলে-- 
আরস্ত হইলে); উপল-ভোগ দেখি প্রতিদিন 
আইসেন প্রভূ (চৈঃচ$)। (ও* উপন 

হইতে উপণ-উপন্ত-_উপল ?)।1 (অপ্রচঃ) 
উপরোধ .'ষ্য. (*_-প্রতিবন্ধ)। পীড়া, অন্ধ 
রোধ ৷ উপরোধ-অন্ুরোধ...( সহচর শব্দ )। 
উপরোধ । র্ 

বমশঃ পরে পরে, একেরু উদের্ধ অন্তে। | উপস্থিত...ণ. (সণ*। সমীপে স্বিত, আগত, 
উপরশ্টাপ.."উধব স্থিত বস্ত,র চাঁপ, উপর- জ্ঞাত, প্রাপ্ত । 



উপস্ত্ব -.ষ্য. (স*)। লাভ, আয় । 

উপহান্ত '.ণ. (স*)। উপহাস্তাষ্পদ | যাহার 

সহিত উপহাস করা যাইতে পারে) 

( কবিকঃ )। 

উপাংশু (গ্রা* উপাংশ) ''ণ. (স*_ নির্জন, 

গৌপন )। অনিমন্ত্রিত, আগন্তক । 

উপাখ্যান .'ষ্য, (স*)। পুরববত্ান্ত-কখন; 

ক্ষুদ্র আখ্যান । 

উপায়...ফ্য. (স*)। সাধন, উদ্যম ; প্রতি- 

কার; জীবিকোপায়, সুতরাং অর্থ 

উপার্জন । 

উপুড় ''উপড় দেখ । 
উপোঁষ ..ষ্য. (স*_ শবসারঃ| হি* উপাঁস)। 

উপবাস । উপোষী ..এ. (স* উপোষিত। 

ম* উপাঁসী )। অভূন্তু। 

উবগার (গ্রা* ) ..ফ্য. (স* উপকার )। উপ- 

কার। উবগারী...ণ. উপকাঙ্মীক । 

উবর... ধাতু, (স* উদ্কূত ধাতু। হি* উতর, 
ও* ম* ওহন্য ধাতু )। উবরি-_উদবৃত্ত হই; 

প্রাঃ প্রসাদ উবরিল থায় সহত্রেক জন 

( চৈঃ চঃ)। ( অগ্রচঃ)। উবারা,। ওয়ারা 

''ণ সুলভ । 

উব ..ধাতু. ( স* উত্তৰ ধাতু গতি )। উবি 

--বাপ্পীভূত হই। প্রঃ-কর্পর উবিয়। 

যাঁয়। ওব।, উবা । 

উবু, উভভ ..ণ. (স* উধর্ব; স প্র উভ)। 

উধ্ব; প্রাঃ -বৈতরণী আঁড়ে দীর্ঘে উবু 

সোল কোস (শুং পু) ষোল কোশের 

উধ্ব-অধিক। উতভূ করি পাণি( কৰিকঃ) 

*.__হাঁত উধর্ব করিয়া। উবু হইয়া বসা "' 

( স" উধবজান্থ ; হি* 'উক, বৈঠনা )। 

আসন না করিয়া বসা । উবুদ্বল '“ষ্য. উধধ্ব 

উচ্চরোলকারী মানুষের দল) প্রাঃ 

উবুদলে এসে গোউড়ে দিবেক হানা (মা। 

(হানা_আকৃমণ )। উবুদ্বলে ডাকাতি "' 

বহুলৌোকে দল করিয়া । উবুংডূবুং হাবু: 

ভূবু..“উধ্বদিকে উঠিতেছে ও ডুবিতেছে। 
'উভ ..ণ. (স* উধ্ব, সৎ প্রাণ উভ | হি* উভ)। 

উচ্চ। প্রঃ-শিক্ষা দিয়া চাদমুখে উভ 

করি দিল ফুকে (জানদীস )। উভ-রায়... 

উধ্বরাৰে, ৯চ্চশকে ; প্রাঃ_কাঁনে উভ- 

রায় ( কৃতিঃ); উভরায় কান্দে লোক প্রাণ 

যায় যায় ( ভাঃ)। উভরড়..উচ্চ-বেগে 

পলায়ন। 

উভচর '.ণ (স” উভভয়চর )। জল ও স্থলে 

চরে যে ( বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত শব 

21001101005) । | 

উভার..'ষ্য. (স* উদ্ধার)। মোচন, প্রা 

পুষ্বৃষ্টি নীলাচলে গন্ধের উভার ( চৈতন্য 

মঙল)। (অগ্র্ঃ )। ধাতু, গাঃ_ যুগেও 

হুপ উভাঁরে ডাঁবরে (কবিকঃ)। উভারে-_ 

ঢালে। ( অগ্রচঃ) 

উভয় ..সর্বনাম, | স*)। ছুই (জন), ছুই 

(বস্তু); গ্রাঃউভয় শ্বলে, উভয় দিন 

উভয়ে কথা কহিতেছিল। 

উমড়.'ধাতু (অ+ উৎমু্ড হইতে? হি 
উন্নগ্ডন]; হুমড় ধাতু দেখ )। অধিক 

৷ আননে উমড়ে হিয়া”_-বৈষ্ণবপদে 

| ( অপ্রচঃ ) * 

উমর ..ষা, (আঁ) বয়স। উমর ভর' 

জন্ম কাঁল হইতে । 

উমরা...ব্য, (আ*)। শ্রেষ্ঠউজন ; আমীর 

সমূহ । আমীর-উমর|-..( সহচর শব্দ 

আমীর সমূহ । (ওমরা দেখ) 
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. উমান-'ধার্তুু (স* উত্মমন ধাতু, উন্মান 
তৌলে)। উমানি--তৌল করি; প্রঃ-- 

তৈল কিনে উমানিয়া ঘটা (কবিকঃ)। 
... উমানা ॥ ( অপ্রচঃ ) 

 উন্েদ..ষ্য. (ফা*)। আশা। উমেদার '' 

_.. ফ্য.(উমেদব্রার)। যাঁচক, প্রার্থী । উমে: 
দারি-.*ফ্য. প্রার্থনা, যাচন! । রি 

. উম্দা ''ণ. (আ*)। উৎকৃষ্ট । 

_ উর "ধাতু, (উৎ-তু ধাতু; তু" হি* উত্তার- 
অবতরণ, উত্তার চঢ়াও)। উরি--অবতীর্ণ বা* 

উত্তীর্ণ হই (পদ্যে )। গ্রাঃ_উরিলেন ধর্ম 

জুগপতি (শু পুঃ)) আপনি আমরে 
উর, নায়কের আশা পুর, (ভাঃ)। উর 

তবে উর দয়াময়ি (মেঘনাদবধঠ, কিন্তু; উর 
নাঁ হইয়া উর কেন? উতরিল সৈম্তদল 

সাগরের তীরে-উরিলা |) ॥ উরা॥ 

উরৎ (প্রাণ) “ব্য. (সৎ উরু। উন্ুতে_ উরু? 

_. টাকায় উরাৎ)। উরু। 
উয়া .'ধাতু, (সণ উন্ম, ধুম হইতে । ঢাকায় 

ওম1_-উদ্ম )। উয্নাই-উদ্ম করি, গাঃ__ 
ছুধের বেসালি উয়ীইতে হয়, ঘিএর ভীড় না 
উদ্নাইলে ঘি পচিয়া যায়। আগুনের শিখ! 
হাড়ীর ভিতরে করিয়! গোপে হাড়ী উয়ায় 
(ধূমায় ?)1 উয়ানা॥ 

উন উয়|...ব্য. (তু* স* উমা )। সদ্যজাত 
শিশুর কুন্দন শবে (কবিকঃ)। 

উয়াড় *"ধাতু. (স+ উত্ুত ধাতু; উদ্বর্তন 
আবাটা) স* উত্স ব1 ধূ ধাতু উদধার শব্দের 
স'ইত বা* অর্থের মিল আছে। কিন্ত, 
উদধার হইতে উঝালা, উবাড়া, ঝালা 
হইয়াছে )। উয়াঁড়ি .'উপরিভাগ কাটিয়া 
ফেলি। প্রাঃ_গাছের গুড়ি *ওয়াড়া-_ ;' 

বাকল এবং অসার ভাগ কাটিয়া ফেলা । 
ওয়াড়া ॥ 

উন্ু..ষ্য. (স* উন্ু)। জানু । 

উন্মাল ..ফ্য. ঘোড়ার উরুর মাল্য? (কৰিক2)। 

উদদুঁ..ফ্য. (তু্কী-_সৈম্তশিবির )। মুসলমান 
সৈম্তের ভাষা, মুসলমানী ভাঁষা । এই ভাষার 

মূল শব হিন্দী'অর্থাৎ সংস্কত-মূলক। ইহার 

সহিত আর্বা ও ফার্সী শব্ষের সমাবেশ 

আছে। উর্দুবাজার (উরুছ বাজার-_. 
ভাঃ)."সেনানিবেশের বাজার । 

উর্বরা ..ণ. ( স* উর্বর, স্ত্রী” উর্বরা )। সর্ব- 
শস্তোৎ্পাদক | উর্বরা শক্তি '.(স* ব্যাকরণে 

অশুদ্ধ )। উর্বরতা-শক্তি। 

উলঙ্গা..'ণ. (ও* উল্লগ্ন) হিৎ উলগ্াা) মণ্তে 
নাই। উলগা শব্ধ সংস্কৃত নহে। উৎ-নগ্ন 

উন্নগ্র--উললগ্ন_উলঙ্জা। উ--উদ্গত, 

লঙ্জা_-(ও* লুগা, চাটিগায়ে লুঙ্জী-_স* 
লাঙ্ুল হইতে) বস্ত্র এইরূপ ব্যুৎ্পত্তিও করা 
যাইতে পারে। কিস্ত;, লঙ্গ শব্ধ সংস্কৃত 

নহে। নাঙ্টা বা নেফাট। শব দেখ)।* 

নগ্ন। স্ত্রী*__উলঙঞ্গিনী (পদ্যে রাম- 
প্রসাদ) । 

উলট ''ধাতু, (স* উত্-লুট, লুঠ বা লুষ্ঠধাতু 

উধ্বদিকে পরিবর্তন। উলট ধাতু, উপ্ট 

ধাতু নহে। প্রাচীনরূপ উলুটা, চৈঃ অমৃত 
উলটাঁ। ও* উলুটা উলটা; হি* উলটা, 
উললট্না; মণ উলট্রে । তু* উলট-পালট। 
উলটা শব্দের শেষে আ থাকাতে পূর্ববর্তী 
অ কিংব! প্রাচীন কালের উ সহজে গ্রন্ত 

হয়। এইবুপে প্রায়ই উল্টা )। উলটি»' 
পরিবন্তিত হই, বিপর্যস্ত হই উলটা, 
উলটন। ॥ উলট-পালট, উলটা-পালটা 
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...প, (সহচর শব; পালট। দ্েখ)। ; সমান করিবার নিমিত্ত কাঁদা লেপা। শুধু 

উলটা । ইহার স্বানে উহা, উহার শ্বানে | কার্দা শুকাইয়া ফাটিয়া যায়; এই হেতু 

ইহা। কাদার সঞ্জো কাটা ঘাস, খড় মিশাইয়া 

উলটা...ধাতু ( সকর্মক ) উৎনুঠ্িত হইতে) | কাথে লেপা হয়। (তু* খড়টি)। (পশ্চিম 

উলটাই_বিপর্যস্ত করি॥ উলটানা, ওল- | রাঢ়ে উলু প্রায় নাই কিন্তু, উলটি শব 

টানা ॥ (ও* ওলটেইবা)। * প্রচলিত আছে ।. অতএব বোধ হয়, উলু 

উলটা কমল (প্রী* উলট কম্বল”) ..ফ্য. বশ্ুকাদি : শব তৃণমাত্র বুঝিতে হইবে। তু* স* উলপ 

বর্গের ছোট তরু (2010108 8000302) | ূ _--কোমল তৃণ। ) উলু-বোড়া-''বোড়। 

সবুডাল লোমশ) পাতা বড়, লোমশ। ] (সাপ) দেখ। 

বর্ধাকালে ফুল ফোটে। ফুলে পাঁচটি দল,  উনু.''ষয. (স+ উলুলু)। মাঙ্খলিক উলু 

প্রত্যেক গোড়ার দিকে ছোট কটোরার | ধ্বনি। 'লুদেওয়া। (অন্য স* রূপ 

মতন। ফুল কৃষ্টরন্তু; পাগড়ী অধোমুখে ূ হুঝুকুলী বা হুলু দেখ *। উলুই-'উলু 

ঝুলিতে থাকে। এইহেতু নাম উলটা ধ্বনি। 

কমল। ফল পাঁচ-কোণ!। ছাঁলের আশে | উলুক..'ষ্য. (স*)। পেচক) ধর্মঠাকুরের 

দৌড়ী হইতে পারে ((১০1600151 11610 | বাহন ( মুনি কল্পিত হইয়াছে )। 

01810 1 শিকড়ের ছাল স্ত্রীলোকের উন্ধা! ..ফ্য. (স*)। আকাশে:ভ্রাম্যমান লোস্টর। 

রোগবিশেষের উষধ বলিয়া থ্যুত। ৷ ভূমিতে পতিত হইবার সময় অগ্নিশিখার 

উলা...ধাতু, (স* অব্ব-তারি ধাতু, অবতারণ। | শ্থা় দীরপ্তিশালী হইয়া ভস্মীভূত হয় (00০৫- 

ও* ওহলাইবা, হি* উলরনা! উললনা, বাণ; ০19)। অগ্নিশিখা। মশীল ( এই অর্থে 

* ওলানা | তু* উর ধাতু )। উলাই, ওলাই | অগ্রচঃ) 

__নামাই; গ্রঃ_ জুদর ওলান বোঝা : উল্কি..'ষ্য, (স* অলঙৃতি ? ও* চিত! কোটা) 

(াঃ); অল্প অল্প লবণ দিয়! উলাইবে হাড়ী | -স* চিত্র? হি* গোদনা-_উদ্কি; গোদনা 

(মাঃ) ॥ (কৃত্তিবাসে উলান। )। ওলানা ॥ | -_বেধা; ম* গৌদণে, গৌঁধধে (উল্কি 

ওলা-ওঠা বা ওলা-উঠা...ষ্য. (ওল1__নামান। ; কাটা )। ঢাকায় গোদোম গোদানি। চারি 

বা নামানি, ওঠা_উঠানি। অন্য নাম ; ভাষায় চারি শব্দ হইতে বোধ হইতেছে, 

নামানি-ওঠানি)। ভেদবমি। * উল্কি শবের সংস্কৃত মূলের অর্থ সম্প্রসারণ 

উলু..ষ্য. (সণ উলুপ, উনুক)। ধান্যাদি | কিবা বর্ণবিন্তাস-পরিবর্তন হইয়াছে )। 

বর্গের দীর্ঘায়ু তৃণবিশেষ (107201219 | দেহে রঙা প্রবেশ করাইয়! স্বায়ী অলগুকার 

20000178092) | ভীঁটা ফাপা নহে; | বাচিত্র। ১ উল্কি পরা । 

রীতা সবুজ, খরম্পর্শঃ মঞ্জরী মুছুরোমা । উল্টা...উলট-ধাতু দেখ। 

উলুঘাস, কোন কৌন স্বানে উুখড় বলে। উল্মাদ (থা')-'৭.(স* উন্মাদ । হি" উদ্মমাদ)। 

উলুটি...ফ্য. ( উলু+মাটি)। কাথের পিঠ; উন্মাদ 



ূ 

উন ষ্য. (" উলুক-_পেঁচা । হি* উল্ল,__ 

পেঁচ, মূর্খ )। পেঁচার মতন মুখ-বিশিষ্ট ) 

পেঁচামুখ। ৷ নির্বোধ (উন্নুক দেখ )। 

উল্লুক -'ষ্য. (স* উলুক হইতে হি" উলুক )। 
পুচ্ছহীন বানর-বিশেষ (010997 [510- 

865 1001001) | প্রায়ই কুষ্জ বণ, প্রায় 

এক হাঁত লম্বা। আসাম মণিপুর গ্ীভৃতি 
বনে আছে। উ-উ শব করে। উলুক-_- 

পেঁচার মুখের সহিত সার্দৃশ্ড আছে বলিয়া । 

ইহ! হইতে বাঁদর (গালি )। 

উশুল (্রা+) "'য্. (আ" ৰাসিল )। আদায়। 
উশুলী .*ওয়াধীল-সন্বপ্ধী, ওয়াশীল দেওয়। 

হইয়াছে যাহা । 

উশ্বাস ''ষ্য. (স* উদ্-শ্বীস)। উচ্ছাস, 
আশ্বাস। 

উসাস ''ণ (স* উদ্শ্বাস--স্ফীত )। আলগা, 

হালকা, ও1?-_কাপড় উসাস করে যেন 
মরাঁষের বড় (কবিক? )।' (অপ্রচঃ ওতে ৷ 

প্রচল্ঃ )। 

উন্-ুস্থ “ব্য. ( স* অপসর হইতে উদ্জু? তু 
হিৎ উসরনা-_পলায়ন চেষ্টা করা ; হি* উসল- 
গসল -চাঁঞ্ল্য। অপসরি-_অৰসি-উসি; 
প্রবেশি-পশি-মসি ?)। পলায়নের অবসর 
অন্বেষণ। চৈঃ অমৃতে, উষি-পষি, -পাত্রি 
শেষ হৈল বেণ্া উষি-পষি করে? £আসি- 
যাই করে, একবার যায় একবার প্রবেশ 
করে। (নদীয়ায় উসিপসি, উসপিস )। 

উদ্কা : ধাতু, (হি* উন্কানা, উক্সাঁনা, 
উত্তানা ; ও*তে নাই। স* উৎস্থক হইতে? 
স* উল্লকসন ( হেমঃ রোমাঞ্জ ) হইতে ?)। 
উদ্কাই--শলিতা বাড়াইয়। প্রদীপ্ত করি, 
কর্মে উৎসাহিত করি॥ উস্কানা। 

৭৯ ] 

উষ্যখুষ, উবু-থুযু-' “ব্য, (উদ্ষ-খুফধ দেখ )। 
রুক্ষ ও শু ভাবে | প্রঃ__গল| উষু খুষু 
করে-কাশির উপকৃম হয়। অস্থাঙ্থ্য 

বোধ। (কেহ কেহ ভূল করিয়া বলে, হাত 
উধবুখুষু করিতেছে । ঠিক শব্ধ লিস-পিস ; 
দেখ)। * 

উদ্ধা-খষ্া'-.. (সৎ রৃক্ষ,শু্। রুক্ষ_বৃক্যা- 
উক্ষা-উষ্কা ; শু খুষ্ষ-খুক্চা; তু* খুদধী 
পথ শুক পথ, জল-পথ নহে । শু স্বানে খু)। 

রুক্ষ অচিকণ এবং শুষ্ক (সহচর শব )। 

প্াঃ-তেল না মাথিলে গা! উদ্কা খুষ্ধা হয়। 

উন্মা--“ষ. (স*)। তাপ, কৌধ। 

' উহা-**সর্বনাম, (স* অদস্__স* প্রা অহ। 
ও সেহি; হি* বৃহ, বৃহ, বহুবচনে বিভক্তি 

ূ যোগের পুর্বে উন্, উনহো) ম* হা, (বা 
ইহা )। দুরবর্তী বস্ত,বাচী। সংক্ষেপে, ও। 

৷ মান্যে কন্ভাঁকারকে উনি, বিভক্তিযোগে 
উহা, সংক্ষেপে গু । 

ৰ উই ..ব্য. (সৎ উম্, উ-_ প্রশ্নে, হুম্ "'স্ৃতি, 

বিতর্ক, নিষেধে )| বিতর্কে, নিষেধে । 

উহঃ ."বা. (স* হই)। যাঁতনায়। 

উ। 

উ.'ষ্য. (স*)। উ-স্বরের দীর্ঘস্বর ; অক্ষর- 
বিশেষ | 

উ”...ব্য. (সং উম্)। ভরসনা, কৌধ, গর্ব, 

প্রশ্ন, উত্তরদানে । 

উঃ ..ব্য. ( স* হ্ হু)। যাতনায়। 
উড়-কুড়-..ষ্য, (স* আলী (শ্রেণী) হইতে 
উল ( দেখ )__উড়; স* কুল ( নদ্যার্টির 
তীর )-কুড়1 কিংবা কূল--কুড়-উড়। 

সান্ুচর শব্ধ )। ব্যবন্ব!, ধারা, সীমা, হালা- 
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গোছ। ৷ প্রঃ--কাজের উড়-কুড় নাই__ | 

শৃঙ্খল! ও সীমা। 
উন...ব্য. (স* উর্ণ। হি" উপ উন; তে, 

উন্নি)। মেষাদির স্ুত্রকর্তনোপযোগী 
কোমল লোম (%০০1)। উনী .'ণ. উনের 
নিগ্িত। . , 

উন...ণ. (স*)। হীন, ন্যন। উন কোটি... 

ণ.(স*)। এক কোটি হইতে এক ন্যুন। 
উপ, হুপ ''ব্য.। হুমানের রবে। 

উরু.'ষ্য. (স*)। জানুর উপরিভাগ (05181)। 
উরু-স্তস্ত-.'ষ্য, (স*)। উুতে বিল্ফোটক 
জাত অবশতা ও বেদনা! ( 81050955 1) 

06 0151) ) 1 

উল ..ষ্য, (স* আলী; সৎ প্রা" উলী--শ্রেণী)। 

শ্রেণী, ধারা, ব্যবস্থা । কাজের উল থাকেনা, 

দ্রব্যাদি উল করা-_গোছাঁনা । 

উল ''ফ্য. ( ই* 9০০] )। উন্। * 

ধা। 

'খতু “যা. (স")। বৎসরের শ্রীক্মাদি ছয়তাগ। 
ছয় অঙুক। স্ত্রীরজঃ। 

খষ্যাণী..ব্য. ( স" খষী ঠ্াতী-_খধি-আনী )। 

খধিপত্তী (শুং পু$)) (অপ্রচঃ ) 

এ | 

এ''ষ্য, (স)। স্বরবর্ণ অক্ষরবিশেষ। 

ব্য. (স*)। ম্থৃতি, দয়া, অন্থ্য়া, আহ্বানে । 

সর্বনাম, ইহা ( দেখ )। সর্বনাম বিশেষণ, 
এই । প্রঃ_-এখন-এইক্ষণ |. এ ও তা 

ইহ! ও তাহাঁ_নাঁনা বিষয়। এই সংক্ষেপে 

এ) যথা,।এনুখ, এদিক, এ পর্যন্ত, এজন্য, 
এরুপ, এপার। 

এ**ব্য, (স* এ)। বিতর্কে, আহ্বানের 

উত্তরে। সর্বনাম ইহ! (দেখ) । 

এঁ ওঁ..* সর্বনাম, ইহা উহা। এ ও করে 
স্পষ্ট উত্তর না দিয়া বুথা বাক্য বলে। 

এঃ.* “ব্য, (স* এ)। স্মৃতি বিতর্ক বিন্ময়ে,। 

এই.*সর্বনাম বিশেষণ. (স* এতদ্। ও* এছি 

হি মহ, গ়িহ) ম*হা হী ইে)। লন্মখ- 
স্থিত, উপত্বিত। ইহাই সংক্ষেপে, এই; 

প্র;__-কথাটা এই | ব্য, । এ। 

এওজ-.'ষ্য.( আত এবজ )। 

পরিবর্ত। | 

এক.'"ষ্য, ৭. (স*)। এক সঙ্থা, এক- 
সঙ্খ্ক। কেবল) পঃ-_-এক রাম পারি- 

তেন, অন্তরে পারিত নাঁ। সেই, তুল্য) 
গ»--কৃষ্চ ও কালী এক | স্থির, অপরি- 

বতিত; গ্রঃ--মত এক আঁছে। অদ্বিতীয়; 

প্রাঃ-গাঁয়ের মধ্যে এক বীর। প্রথম; 

গঃ-রাঁম এক শ্রম ছুই। বহুর মধ্যে 

এক, কোন; প্রঃ--এক গ্রামে এক রানা 

ছিলেন। ছুইএর মধ্যে এক; প্রঃ--এক 

গেল, অন্ত এক আসিল। কোন, এই 

অর্থে শব্দের পরে বসে; প্রঃ--জনেক, 

কোন একজন) সেরটাঁএক ধান-_-কৌোন 
মাপের এক সের ! তুল্য, প্রায় অর্থে, সঙ্্যা- 
বাচক শব্দের পরে বসে) প্রাঃ-_জুড়িয়া 

কৌোসেক বাট পাতিল ধর্মবর হাট (শূ পুঃ) 
_কোসেক কৌঁশেক--প্রায় এক.কোশ 
(ব্যাকরণ দেখ )। একক '.ষ্য. ৭. (স*)। 

একত্বানীয় একমাত্র (গণিতে ); একাকী । 

এক-আধ'''অল্প, প্রায় এক। এক এক "' 

ণ. (স*) পৃথক « পৃথক, প্রঃ-এক এক 

করিয়া 'গণ) কেহ কেহ, কোন্ কোন, 

প্রতিনিধি । 
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প্রঃ-এক এক অন বলে, এক এক বনে 

বাঘ থাঁকে। কথায়, একে চায় আরে পায় 

এক দ্রব্যের আকাজ্জ। তৃপ্তি হইতে না হইতে 
অন্য দ্রব্য প্রাপ্তি। (কিস্ত, তাহা হইলে 
এক চাঁয় আর এক পার হইত। বোধ হয়, 

এক চোখে চায় অন্য চোখে ( দেখিতে ) 

পা । কিংবা এক হাতে চায়-_-খোজে, অন্ত 

হাতে পায় )। 

একইশ, একুশ-''( স* একবিংশতি )। বিশের 
উপর এক সঙ্খযা,-সঙ্খযক। ২১। 

একক..'ফ্য. (স)। এক-_ এই সঙ্খ্যা ৷ একাকী। 

এক-কালীন ''ণ. (স*)। একবারের নিমিতু । 

এক-গুয়া, এক-গু'য়ে-. ৭. (এক গে+ইয়া )। 

নির্ব'্ধশীল, স্বৈরী, অবাধ্য । (গে দেখ)। 

এক-ঘরিয়া, এক-ঘণরে *'ণ. (এক ঘর+ইয়। 
ঘর4উয়া__ঘরুয়া ; কিস্ত। এক-ঘরুয়। নহে, 

এক-ঘরিয়া )। সমাজে পৃথক ঘর, জাতি- 

চ্যত 1 

এক-ঘেয়ে'''ণ,. ( এক ঘাঁ+ইয়_-এক-ঘাইয়! 

--এক-ঘেয়ে )। এক প্রকার আঘাত দ্বার! 

জাত; পাঃ--এক-ঘেয়ে বাজনা,স্ুর--যাহার 

বৈচিত্র্য নাই। ৮ 

এক-চাল!.""ষ্য. (এক চাল +আ )। এক চাঁল- 

বিশিষ্ট গৃহ । 

এক-টালিশ, এক-চল্লিশ'..( স* একচত্বারিংশৎ) 

চালিশ বা চল্লিশের উপর এক সঙ্থ্যা, 
-সঙ্খক। ৪১। রি 

এক-চাঁটিয়া, এক-চেটে...ণ. (এক চাঁট1+-ইয়! ; 
চাটা বা চাটাই ( দেখ )-_আসন বিশেষ) 
এক স্বানে বিক্যে; কিংবা স* এক- 

তন্ত্র ; কিংবা এক ব্যন্তির চাটিত (স" 

চট ধাতু বধে) আয়র্ত-_-এক-চাটিত )। 

অনন্য-সাধারণ, একাধিককত ; 
ব্যবসা । 

এক-চোখুয়া, এক-চোখো.''ণ. (এক চোঁখ+- 

উয়1)। ছুইদিক না দেখিয়া এক দিক 
দেখে যষে। পক্ষপাতী । 

এক-ছোটে:..( ছোট দেখ )। এক-বন্ত্ে। 
এক-জাই-""ব্য.(হিএকজাঈ ; একজায় দেখ)। 

নিরস্তরঃ; প্রঃ--একজাই বকিতেছে। 
এক-জাতিয়া, এক-জেত্যে-''ণ. (এক জাতি+- 

ইয়া)। একজাতি-সন্বশ্ধীয়, একজাতিতে 
আবদধ) প্র৫--এঃ বামুন-_ষে বামুনের 

গ্রঃ--এ১ 

যজমান বহ জাতি নহে। 

এক-জায়'' "ব্য, (এক জায়গায় রক্ষিত বা 

্বাপিত ; এক বিষয়-সম্বপ্ধী)। তালিকা । 
(জমীঃ) 

এক-জোট ''ণ* (জোট দেখ)। এক) 
মিলিত। 

এক-জরী'*"ণ, (*)। অবিরাম-জ্বরভোগী | এক- 
জবর'..অবিরামজর (০০016107060 05০1) । 

একটা-'"ণ. (এক শব্দে টা (দেখ )। কোন, 
এক-সঙ্খ্ক ( অবজ্ঞা )। অথগ্িত, 

গোটা । 

এক-টানা-"*ণ. (এক টীন+আ1) একদিকে 

-_নিম্নদিকে প্রবল; প্রঃ--এঃ শ্োত-- 

হিল্লোল-হীন। অবিচ্ছর, প্রঃ এ ছঃখ। 
এক-টিয়া, একট্যে "৭ ( একটা +ইয়। )। 

দ্বিতীয়-হীন, প্রঃ_-একট্যে গোরুৰ গাড়ী; 

একট্যে গেঁদা_ বছুদল নহে। 

একটিন-..ণ. ( ই* ৪০178) । স্থারী কর্মচারীর 
অনুপস্থিতিতে কর্মকারী। একটিনি-..ষ্য. 

একটিনের কর্ম। একটিনী ..ণ. একটিন- 
কর্ম-সন্বণ্ধী। 

১৯ 



॥ ৮২ | 

একটি ..ণ. (এক শবে টি (দেখ)। এক। এক-দগ্ী-''ণ. (স*)। সস্যাসী-বিশেষ। 

একটী ''ণ. মাত্র এক। 

একটু, একটুক, একটুকু-''ণ'. (এ++স* 

টুণ্টক-টুণ্টকঃ শোণকাল্পয়ৌঃ__মেঃ। ও* 

টিকিএ- এক টিকি)। অল্প, অতিঅল্প, 
অত্যল্প পরিমিত । অল্প সময়, প্রঃ--একটু 

পরে যাব। (একটু খানি-_-অশুদ্ধ, কারণ : 
টু থানি একার্থ)। 

এক-তরফা.'ণ. (স* এক +আ* তরফ+বা* 

আ)। এক-পক্ষীয় (আদাঃ)। 

এক-তর.*'ণ. (তর দেখ)। এক প্রকারের, 

সাধারণের মতন নয় । 

এক-তলা-..ণ, ষ্য. (স* এক-তল+4অ1 )। এক 

তল-বিশিষ্ট) গ্রঃ--একতল! বাড়ী । মাটির 

উপরেই যে তল, প্রঃ গ্রীক্কালে এক 

তলার ঠাঁণ্ড!। 

এক-তারা..*ষ্য, (এক +ফাঁ* তার; ফাঁ* রক- 

তারা )। এক তার বিশিষ্ট ধাদ্যন্ত্র। স* 

একতন্ত্রী। 

এক-তালা "*ষ্য.। বাদ্যের তাল বিশেষ । (তাল 

দেখ।) 

একত্র (শ্রী* )-**ব্য. (স* একত্র॥)। এক- 

স্বীনে, এক বিষয়ে, মহচর্ষে, সমাগমে । 

একত্রিত...ণ, (স* একত্রীকৃত। হি* একটা )। 

এক স্থানে স্বাপিত রক্ষিত বা ন্তন্ত । রাঁশী- 

কৃত। 

এক-ত্রিশ ''ণ. ষ্য (সৎ একক্রিংশৎ )1 ত্রিশের 

উপর এক সঙ্ঘা)-সঙ্ঘ্যক | ৩১। একজি- 

শিয়া, একক্রিস্ঠে-.'ণ' একত্রিশ পুর্ণ হইয়াছে 

যাহাতে । একত্রিগ্তে মাস__একত্রিশ দিন- 

*বিশিষ্ট। মাসের একত্রিশ্তে-যে দিন এক- 

ত্রিশ সঙ্থা পুরণ করে। 

এক-পাঁটা:'ষ্য. (স* একপট )॥ এক পাটের 
চাদর অর্থাৎ ছুইখথান লঙ্বালদ্বি জুড়িয়া 

দোপাট! নহে। 
এক-পেট..'ণ. (পেট দেখ )। উদর-পুর্ণ। 
,এক-বার "ব্য (স+ এক, স* বার)। স্ক্কৎ 

দুই বা বহুবার নহে) একদা। এক-বারে”'' 

ব্য. একদা; চির কালের তরে) ছুই ব| 

বছবারে নহে। একেবারে-"'সম্পর্ণবুপে, 

চিরকালের তরে। 

এক-বাড়িয়া, এক-বেড়্য'**ণ* (বাড় দেখ) 

(নৌকার) এক-পাশিয়া। 
এক-মাঁটিয়া, এক-মেট্যে পু. (এক মাটি+ 

ইয়া )। একবার মৃত্তিকা লিপ্ত । য্য' তুষ- 

মিশ্রিত মৃত্তিকা-লেপন-বুপ প্রথম কর্ম । 
একরজা "৭. ( এ্রক+রঙা+আ)। এক 

রঙ্জা_ প্রায়ই লাল রঞ্জা-বিশিষ্ট। এইরূপ 
কাপড় । 

এক-রত্তি'''ণ, (এক, রর্তি-_-স* রন্তিকাঁ 

গুঞ্জা)। এক রতি পরিমিত, অত্যন্প। (কঠিন 

দ্রব্যের ; দ্রব দ্রব্যের_-এক-ফৌটা, টোপ, 

টোঁসা, বিন্দু) 

এক-রার ' এক্রার দেখ । 

এক-রিগড়া, এক-রিগড়িয়, এক-রিগড়্যে-"' 

ণ. এক বিষয়ে রগড়-_-পির্বশ্ধ_করে যে 

(ব্লগড় দেখ )। এক-গুয়া। 

একংরোকা'"'ণ. (দৌরোকা দেখ )। যাহার 

( যেমন শালের ) সদর অন্দর আছে । 

এক-রোখ! 'ণ. (এক-+স* রোষ )। এক 

বিষয়ে কৌধ বা দৃষ্ট যার। এক-গুয়া। 
একলা ..ণ. (স* একল)। একাকী। 

একলা-ধীড়িয়া, এফলা-ষেঁড়ো। একল-বেঁড়্যে'"" 
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প. ( একলাপর্বীড়+ইয়! | তুৎহি* অকল- | প্রাঃ__একাএক কলিকাতা যাঁবে, একাএক 

খুর--যে একা খায়)। যেমন ধাড়'একা [ লাটের কাছে দরখাস্ত করিবে। 

বুলিয়া বেড়ায়, তেমনই যে সঙ্গী চায় না, | একাগ্র...ণ. (স*)। এক বিষয়ে আসন্তব। 

একা থাকিতে চায়। একচারী।  একাছত্রী***ণ. (স* এক,সত্র__ষজ্ঞ, সদাব্রত)। 

এক-শিয়ালি-.ষ্য. (একশিয়াল+ই)। শিয়ালের এক সদাত্রতে আগত, মিশ্রিত, বিপর্যস্ত ; 

মঠ$ন শব্দ করিয়া ডাঁকাইতে পরম্পরকে 1 প্রঃ একাছত্রী, ব্যাপার__জাতির বিচার- 
সঙ্কেত করে। শিয়ালের স্বভাব এই গ্য, : হীন? জিনিষ-পত্রী একাছত্রী হইয়াছে । 

প্রকট ডাকিলে অন্ত্ে ডাকিতে থাকে। কিন্ত | একাত্তর.'.ণ. ষা. ( স* এক-সপ্ততি )। সত্তরির 

ডাকাইতের শৃগাল-রব শুনিয়া শিয়াল ডাকে | উপর এক সঙ্যা,-সঙ্খক | ৭১ । 

ন|। কাজেই মনে হয় যেন একটি শিয়াল |,একাদিকৃমে-.'ব্য. (স*)। এক হইতে আস্ত 

ডাকিতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া স্জাগ | করিয়া, এক ছুই তিন প্রভৃতি একটিও না 

গৃহস্থ শিয়ালের রি ডাকাইতের ডাক বুঝিতে | ছাড়িয়া) প্রঃ_-এঃ দশ বৎসর চাকরি-- 

পারে। (এক-শিয়া'ল ডাকা ) এক বৎসরও চাকরি ছাড়া হয় নাই। 

একশী.ব্য, (স* একশঃ)। একে একে) | একানব্বই, একানবই, একানই..'ণ' ষ্য. (সং 

সকন্বকেই সমান ভাবে; প্রাঃ_একশা | এক-নৰতি)। নব্বইর উপর এক সঙ্া, 

নিমন্ত্রণ কর, যাঁর রর সে আসিবে। -সঙ্খযক | ৯১] 

এক-শেষ -'ণ. (স*)। প্রঃ--কষ্টের ৰ একাত্ত..ণ. (*)। নির্জন; অবধারিত, 

একশেষ | ৃ গাঃ-একাস্ত যাবে? অত্যন্ত) গা” 

একস|..'ণ. (স* এক-সদৃশ )।' এক প্রকার | একাস্ত নির্ভর। 
গ্ঃ--একস! জবাব । একান্ন."'ণ. (স*)। একত্র অন্নভোজী। 

এক-শিরা, শির-ফোলা...ষা, (এক+শির-_ | একান্সবর্তী..'ণ. (স*)। একত্র অন্নভোজী 

রন্তুনালী)। এক কোষের শির ফোলা | একান্ন ''ষ্য. ণ. (স* এক্-পঞ্চাশং)। পঞ্চাশের 

(9101:105) | এক-কোফ-বৃদিধ-রোগ (- ; উপর এক সঙ্যা,-সঙ্যক। ৫১। 

| 0100016)। একাশি, একাশী''"ণ, ষ্য. (স* একাশীতি )7 

এক-বটি..'প- ষ্. (স* একফষ্টি )। ফাইটের আশির উপর এক সঙ্যা,-সঙ্যক | ৮১। 
এক সঙ্যা,-সঙ্যক | ৬১। একাশী-''ণ*( এক-পার্ী )। এক-পার্খ-বি শিষ্ট, 

কহার..৭.।( এক+হারা, দেখ)। এ্রক একপার্ে নত) পরী কলশী একাশী কর, 
গুণ, গাঃ--এঃ দৌড়ী; প্রায় শীর্ণ প্রাঃ! গাছ একাশী হইয়! পড়িয়াছে। একাঁপী 

এক-হার! মানুষ । হইয়া শোয়া পারে | 

া”'ণ, (স* একক)। একাকী। অস- | একাহিক'-'গ,. ( স* )। এক-দিন-ব্যাপী,* 

হায়। যেমন অর)  * 
ঢাএক...বা, গন্তবা পথের মীবঝে ন। খমিয়া | একি...বা, (এ-_ইহা কি)। বিশ্মযে। 



[ ৮৪ 

একিদা-"'(1)। ( অপ্রচঃ ) 
একুন.'"ষা, (স* একপি। একাস্তিক ? ও* 

গাঁএ অর্থাৎ এগাঁঁ-একা স* এক হইতে )। 

মোট, সমষ্টি । 
একুশ-'“ষ্য. ণ. (স* একবিংশ )। বিশের 

উপর এক সঙ্যা,-সঙ্যক । ২১। একুশিয়া, 
একুস্ঠে.-.ণ. ষ্য. (একুশ+ইয়া )। একুশ 

দিন পুর্ণ হইয়াছে যাহাতে; একুশ দিনের 
দিন; জন্মের পর একুশ দিনের দিনে কৃত্য | 

একে.'“ষ্য* (স* এক )। প্্রস্রাব-ত্যাগ বল! , 

শিষ্টাচার নহে (লঘ্বী দেখ)। এই নিমিত্ত 

পাঁঠুশীলার গড়য়া গুরুমহাশয়ের নিকট এক 
অঞ্জলী প্রদর্শন করে, কখনও “একে যাঁব' 

বলে। 

একেবারে." একবারে দেখ । 

একৃক1 ''য্য. (স* এক হইতে )। এক ঘোড়ায় 

টানা গাড়ী। এক-ফৌঁটা তাশ। 
একৃতিয়ার, একৃতার...ষ্য, (আ,* ইথতিয়ার )। 

অধিকার। এক্তিয়ারী, এক্তারী''*ণ. ৰশ- 

বর্তা, অধিকৃত । 

এক্রার.'*ষ্য. (আ* ইক্রার)। প্রতিজ্ঞা, 

সম্মতি । এক্রারী ''ণ. স্বীকৃত) স্বীকারী। 

এক্রার-নামা' ্বীকারপত্র। 

এক্ষণ-."ব্য, (স* এতদ্ ক্ষণ) ক্ষণ-সময়) 

সময়ে ক্ষণ; হেমঃ)| এই সময়। সম্প্রতি । 

এক্ষণই, এক্ষণি'.-ব্য, (ই নিশ্চয় )। এই 
সময়েই, একটু বিলম্ব ন| করিয়!। 

এখন.'ব্য, (স* এতদৃক্ষণ)। এই সময়; 

সম্মতিজ্ঞাপনে পাদপুরণে, ওাঃ-_করা যাবে 
* এখন । এখন-তখন হওয়!:..( তু* হি* অব- 

তব হোনা )। মৃত্যু আসন্ন হওয়া । এখনই, 

এখনি, "ব্য. ( ই নিশ্চয়ে )। এই সময়েই । 

এখান.'ব্য. (এই, স্বান-_খান)। এই শ্বান) 
এই বিষয়। এখাণকার..'ণ, এই শ্বান- 

সন্ব্ধী, এই স্বানের ! 

এগা..'ধাতু, (স* অগ্র হইতে; ধাতুটি এগ 
হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে এগি-_ 

(আগ্রে যাই) হইত। আগা ধাতু দেখ)। 
ধ্গাই-_অগ্রে যাই, অগ্রে হই॥ এগানা। 

এগানা-পেছান| (ভুলে এগন।-পেছনা )* 
(প্রতিচর শব্ব)। অগ্রীগমন ও পশ্চাৎ 

গমন । 

এগাঁর""ণ. ষ্য. (স* একাদশ ) ব্যাকরণ দেখ)। 

দশের উপর এক সঙ্খ]/সত্্যক | ১১। 

এগারই, এগাঁরই...এগার দিবস পুরক। 
মাসের এগারই.'এগার দিনের দিন.। 

এগ্জামিন.'ষ্য, (ই 62:810106-পরীক্ষা 

করা )। পরীক্ষা! । 

এগ্জিকিউটার.'ষ্য, ( ই* 6%:০৮০:)] 

কর্মাধ্যক্ষ (আদাঃ)। 
এক্োলা...ষ্য, (ই* ৪080:9. তুর্বীস্তানের 

এক নগরের নাঁম। এই নগর দীর্ঘলোম ছাগের 
নিমিত্ত প্রসিদ্ধ )। লোমজ বন্ত্রবিশেষ। 

এজন...ফ্য, এইজন|...(আ* এঁজন)। এ) 
সেই। 

এজেন্ট...ষা, (ই* ৪678) । কর্মচারী। 

এজেন্সি. .ষ্য. ( ই* 8৫8705)। কর্মন্বান। 
এজ্মালী-..ণ, (আঁ" ইজমালী )। অজি 
একত্র ভোগ্য। র 

এজ্লাস...ফ্য. (আ* ইজলাস)। কাছারি। 

কাছারি-ঘর। 

এজেহার..ফ্য, ( আঁ* ইজহার)। বর্ণন। 
বৃতান্ত-কথন, (আদা) | এজেহারী””! 
এল্লেহার-সন্থশ্ধী । | 
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এটা...ধাতু*৫আটি-_গুচ্ছ__হুইত্ে )। এটাই 

আটাঁই, গ্রা* এটাই । এট ধাতু হইতে 
পারে না । তু" অগ্র হইতে এগাই )।। 

এঁটে .'আঁঠিয়া দেখ । প্রাঃ-কত কষ্টে মিলে 
রটে নাহি মিলে থোড় (ভাঃ)। * 

এটেল, এ্রঁটেল-..ণ. (আট। হইতে ; স্ভাটাল 

_এটেল, এঁটেল)। আঠাল, চট্-চটা; 

প্রঃ--এঃ মাটি-বালুকার অল্লতাঁয়। 
(01856) | 

এঁটেলী.."ষা. ( আঁটাল+-ঈ-আঁটালী-_ 
এটেলী; সণ, অষ্টপদী ; হি* অঠ্ঠৈ? ও* 

টিক। ই* 1107) । ক্ষুদ্র অষ্টপদদী কীট- 
বিশেষ (81295 705151005. 00100 12017- 

919 (০1) 1 গোঁরু বাছুরের গায়ে আঁটিয়। 

ধরিয়া রন্তু পাঁন করে। 

ঠা. '"৭. ব্য. (আসা* এরা; ও* অইঠা; হি* 

বৃ; ম* উষ্ঠ) তেলুগু আণ্ট, | মূল স* শব্দ 
উচ্ছিষ্ট হইতে উইঠা-_-আইঠা, আইঠা। 
ও* ভাষায় শবের প্রথম আকার অ হয়। 

এই হেতু অইঠা। হি* ঝুঠা__-স* জুষ্ট; 
জ লোপে মণ উষ্টা, কিংবা উচ্ছিষ্ট হইতে 
উষ্টী মনে করা যাইতে পারে। শূণ পু 
ছুর্গার আটিআ হাঁত” | বা" ভাষায় শেষের ঠ 
গ্রাম্য উচ্চারণে ট হয়; আইটা-_-আঁটিআ। 

কৃতিবাসে (লং) আঠে, কৰিকঃ 'আটো, 
ভারতচন্জরে আটু, মানিকে এঠ্যো ৷ উচ্ছিষ্ট 

শর্ষের বিকার-ক্ুম ধরিতে না পারিয়! আঁটু। 
এঠ! বর্তমান রূপ ; অবশ্ঠ রাটের উচ্চারণ 
নিয়মে এঠো উচ্চারিত হয়) যেন শবটি 
আঠুয়া। কিস্তু। আঁঠুয়া মনে করিবার 
বিশেষ কারণ নাই। )। “উচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্ট- 

_ আঁটি বাঁধি ॥ ধান এটানা ॥ (আদি হইতে |. 

_ যোগ্য শ্বান, নিযনদেশ। এঁঠা-কুড়-..উচ্ছিষ্ 

স্পর্শ ছ্। প্রাবাদে, এঠা পাত কি স্বর্গে 
যায়--উচ্ছি্ট এবং উচ্ছিষ্-দোষ-ছুষ্ট দ্রব্যের 

_্জীস্তা-কুড় ( দেখ )। 

এ্রঁঠ্যে "ব্য. (আঠিয়া। স* অস্থি, অত্ঠি হইতে। 
ও* মুণ্ডা)। কলা শালুক প্রভৃতি শাকের 
অত্বিবৎ কন্দ4 11)120109 )। 

এড়'" “ধাতু, (স* ইল, ইড়--ক্ষেপণ, গতি । 
ও* ইড় ধাতু-_ঢাল1)। এড়ি-.'নিক্ষেপ 

করি; পঃ-_এড়িল বাণ (কৃতিঃ)) এড়ে 
শর সঘনে সমান বৃষ্টি ধারা (মাঃ) এড়া। 

এড়া" "ধাতু. (স* ইড়িত হইতে )। এড়াই 
"পাশে রাখি, অতিক্ম করি; প্রঃ 

নদীবন এড়াইয়া নানাদেশ বেড়াইয়া৷ উপ- 
নীত হৈল বর্ধমান (ভাঃ)) এড়াইয়া ক্রুতে 
বন নদ নদী নাঁনার্দেশ ( মেঘনাদবধঃ )) 
জালে মাছ এড়াইয়, যাবে; এত ক্ষমতা 

আমাকে এড়াইয়৷ যাইবে? (৩*তে এড় 
ধাতু; যথা, মো কথাকু এড়ি পারিব নাহি 
_-আমার কথা অতিকৃূম করিতে পারিবে, 
না)। এড়ানা ॥ এড়ানিয়া, এড়ান্তে-"'ণ. 

যাহা, এড়াইয়! যাইতে পাঁরে কিংবা গিয়াছে; 

প্রঃ- পুকুরের সব মাছ ধরিলেও ছুই একটা 
এড়ান্তে মাছ থাকিতে পারে। (কোথাও 

কোথাও এড়াটিয়া ) 
এঁড়-**স্যু. (স* অঞ্। হি" আঁড়; রাট়ের 

বিকারে এ'ড়; তু" আঁড়া-কাটা )। অগ্ড- 
কোষ। এড় দেখানা.''বঞ্চনা করা। 

এড়-বিচি "'ষ্য. অগ্ডকোষ ( বীজাকার 

বলিয়া)। এঁড়িয়া, এঁড়্যে..প. (অপু +ইয়া 
__অন্ডিয়া বা,আঁড়িয়া__এঁড়িয়া-_এঁড়্যে। 
ও* অস্তিরা--স* অণ্ডীর)। অগুষুক্ত স্থতরাং 
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পুং গৌরু (গাই নহে)। এঁড়্যে এবং 

বকন| বাছুর__পুং ও আী-বাঁচক। এড়্যে 

লাগ! ''সস্তান বড় হইয়। মায়ের কোল 

ছাঁড়া হইতে ন হইতে দ্বিতীয় সস্তান হইলে 

প্রথম সম্তানের কশতা ও বিষন্নতা | (দ্বিতীয় 

পুত্রের অঞ্চ গাত্রে লাগ! হইতে )। স* নাম 

পরিগর্ভিক। প্রবাদ, এ্ড়্যে গোরু ত 

টেনে দে_এক ব্যন্তির ছু্ধের প্রয়োজন 

হওয়াতে গোশালায় দুগ্ধ ছুইয়া আনিতে 

গোপকে প্রেরণ করে। গোপ গিয়া দেখে, 

সব এ'ড়্যে গোরু। এই সংবাদে ছুগ্পানেচ্ছু 

আদেশ করিল তবে টাঁনিয়া দোহ। তাৎপর্য, 

গরজের তুল্য বালাই নাই। এরঁড়ো-নেকড় 

'**ণ. এঁড়্যে গোরুর তুল্য দুর্দাস্ত (নেকরা 

_-থেলা )। গাঃ-এড়্যে-নেকড়া লোক 

যা ধরে তার আন (অন্য ) হয় নাঁ। 

পরঁড়ী, এন্ডী-'“ষ্য. (স* এর হইতে এঁড়; 
এরঞ্ে জাত এঁড়ী; অন্ত নাম আরাগ্ী। 

এর-(রেড়ীর গাছ) পত্রভোজী কোষ-কীটের 

(20090320101) গুটার স্থতা । গুটা 

হইতে তসর টানিলে বাহির হয় না, তসর 

তা পাকাইতে হয়। কারণ তসর অত্যন্ত 

কোমল এবং গুটীতে “জড়াইয়া জড়াইয়! 

থাকে । এক্ষণে আসাম প্রদেশ এঁড়ীর জন্ত 

প্রসিধ আছে । ( আসামী এরী, উচ্চারণে 

চন্দ্রবিন্দু খাকে না। এইহেতু নামু এড়ী 

হইতে বসিয়াছে।) 
এড়ো। ৭. (আড়+উয়া-আড়য়া। তু* 

আখুয়।_ এখো )॥ আড় দিকে থাকে 

যাহ! । 

এত,*ণ. (স* ইয়ৎ। ও* এনে) হি* এত্না ) 

ম* এৰঢা )। এতৎ্পরিমিত | 

এতক.''ব্য, (তক দেখ )। এ পর্যস্ত। 

এ্রতাঁবৎ*'ণ (স")। এতৎপরিমিত | এ্রতাঁবতা 

'*এই পর্য্যস্ত হইতে (পপ্ডিতী ভাষায় )। 

এতেক-.'ণ. (শুঃ পুঃ এতক-ক স্বার্থে) পূর্বে 

এ থাকাতে এতে-ক হইয়া থাকিবে । কিংবা 

“এতে শবের উত্তর ক স্বার্থে। বস্ত;তঃ এত 

+৬ঞক নহে)। এততপরিমিত, এতাবৎ। 

(প্রাচীন বাঁ', গুঃ--সেই বিধি মোরে 

এতেক কৈল (করিল) চণ্ডীঃ। অধুন।, 

, পদ্যে) ত--এতেক কহিয়। সতী ক্কৃতাঞ্জলি- 

পুটে ( মেঘনাদবধ: )। 
এত্তেল*.'ষ্য. (আ* ইস্তিল৷ )1, সংবাদ । 

এথা, এখায়'" "ব্য. (সৎ অত্র; সণ্প্রাৎ এখ। 

অধুনা, হেথা । হেথা-সেথা ) প্রাচীন বা" 
এথি-সেঘি। ও* এঠিসেঠি। ম* য্বেথে 

ইকডে-_তেখে তিকডে )। এই শ্বানে। 

এদে-'ষ্য. (স* আয়তন ? ম* আয়দণ; হুগলী 

জেলার পুর্বাংশে, দৌআন-_মাপপাত্র- 
বিশেষ)। বেতের ধাঁম]। 

এধো, আধুয়া'ণ- (স* অণ্থ+-বা* উয়া)। 
অস্ধকার, গাছপালা জন্মিয়া অন্ধকার; গ্রঃ 

_এঃ পুকুর । 

এনা." 'ণ. (এমন, হেন দেখ। তুৎ আসা" এনে)। 

এমন, গ্রাঃ-এন বেশ কোঁন দেশে ছিল 

(চণ্ডী) (অগ্রচঃ) 

এন্ট্রান্স-'ষ্য. ( ই* ০708005 )। প্রবেশ; 

বিশ্বরিদ্যালয়ের গ্রাবেশ-পরীক্ষা ৷ 

এফে.'ষ্য, ( ই* চি, £১,)1 বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষাবিশেষ | 

এবং.**ব্য. (স*)। এইরুপ; অপর। 
এবঞ'"*ব্য, (স")। অপর এই | 

এবরা”*'ণ, (আ" অবরাহ্)। নামঞ্জুর, ছাড়া 
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( আদাঃ)+ প্রঃ_ সাক্ষী এবরা রুর!--বাদ 

দেওয়া । ৪ 

এবালিস'“ষ্য, ( ই” ৪৮০1191_বিলোপ 

উচ্ছেদে করা )। লোপ, উচ্ছেদ । কাছারি 

এবালিস হয়--ভাঙ্জো ৷ 

এবে..ব্য, (স* অদ্যাপ। ও* এবে, হি* অভী। 

ম* এব্হা। তু কৰে, কতৃ)। অদমপি, 

এখন, পরাঃএবে দিন ছুই তিন দেখিয়ে 

হয়। অর্থাৎ আয়তি+ইয়.আয়তীয় | 

বস্তুতঃ আয়তি+-ইয়াআয়তিয়া; আয়তি 

দেখ)। সধবা; গ্রাঃ_-যত আয়ো মেলি 

দেয় হুলাহুলি, মঙ্গল ত্র বান্ধে করে) 

আনিল আইওর সুতা নাটাই সহিত। সাত 

ফের ফিরাইয়া করিল বেষ্টিত। ( কৰিকঃ)। 

(বিধবা বিবাহাদি-মগখলকার্ষে বঞ্চিত )। 

এয়ো হতা 'সধবা নারীর কাটা! হত । 

আনছান্দে (জ্ঞানদাসঃ)। (পদ্যে) প্রঃ | এলা-**ধাতু. (স* আ-লুলাঁয়ত হইতে । আলুল 

_-হায় রে বিষ এবে জানকী বিহনে, 

( মেঘনাদবধঃ)। 

 এমত "৭. (৩* এমস্ত, শু" পু এম্ত।* স" 

বৎ্তুল্য হইতে মত মন্ত। ব্যাকরণ 
দেখ)। এই মতন, এই প্রকার। 

এমন ১'ণ. (প্রাচীন এমস্ত শবের ত লোপে 

এমন ; ম অনুনাসিক বর্ণ আছে বলিয়া ন 

লুপ্ত হইয়া এমত)। এই মতন; এই 

প্রকার। এমনই-."এই প্রকার বটে (ই 

নিশ্চয়ে )। এম্নি-**বিনা হেতুতে। 

এমারৎ'.*ইমারৎ দেখ। 

এমে **ষ্য. (ই* &[. £&১) বিশ্ববিদ্যালয়ের 

উচ্চ পরীক্ষাবিশেষ।  * 

এযাবৎ"*ব্, বাণ এ+স* যাবৎ)। এ 

পর্য্যস্ত। 

এয়ো "৭. ( স* আয়তি_স্বামীন্সেহ_-+- 
ইয়া আয়তিয়া__আয়ইয়া আইয়া-_প্রয়ো 

(যেন আয়ুযুন্ত বা আয়ুষ্মতী ) কৰিকঃ) 
আয়ো, আইয়ো, আইও) ঢাকায় আইয়। 

ও* অহিয়, অহিহা-_স*ৎ আযতি | আইয়-_ 
শবের আ স্বানে ওড়িয়া রীতিতে অ)য় 
উচ্চারণে এবং বিকারে ই, ই-হি। অহিহা 
বানান করিলেও অহিতিয মুলশব্ব বোধ 

ধাতু বিমর্দন, বিলোড়নে । আ-নুলায়িতাই 
-আউলাই-_আলাই। শুং পু$, আলা- 
লিলা চৈঃ অমৃতে,দেহমন আলুইলা ৷ কবি- 
কঙকণে, আল্য করি ধায় কেহ নাহি বান্ধে 

কেশ। মাণিকেও, কবরী করিয়া দুর আলায়ে 

( আলাইয়া ) কুস্তল। রাঁট়ের উচ্চারণ-পরি- 
বর্তন-রীতিতে আ স্বানে এ। হি* উলল্না, 
বা* এলানা। ঢাঁকায়' আউলা ধাতু এখনও 
আছে)। এলাই--বশ্খন মুন্তু করি, বিশ্লি 

করি। এঃ-_এলাইয়! বেনী ফুলের গাঁথনি 

দেখয়ে খসয়ে চুলি (চণ্ডীঃ)। ( খসয়ে_. 

থসায়ে; চুলি_চুল। চণ্ডীদাসের নিজের 
ভাষা! প্রকাঁশকের হাতে পরিবতিত হইয়া 
থাকিবে । কারণ এলা ধাতু সেকালে থাকি- 
বার সম্ভীবনা ছিল ন| )। “ভাগবত পড়িতে 

প্রেমে আলায় তার মন” ( চৈঃ চ$)॥ এ- 

লানা ॥,এল|-মেলা ''ণ. (আলুলায়িত এবং 

মেল! - ছড়ানা ; সহচর শব্দ )। অনিয়মিত, 

বিশৃঙ্খল । প্রঃ_এঃ কাজ, কাগজ, সুতা 

(ও* অড়,আ-_বিশৃঙ্খল )। এলা-পাতাড়ি 

'" "ব্য. (আথালি-পাঁথালি? )। যেখানে 

সেখানে । গ্রঃ-নএঃ মাঁরা--অঙ্গ বিবেচনা 

না করিয়া। 
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এলাকা, এলাথা-''ষ্, ( আশ অলাকহ, 

ইলাকা )। সম্পত্তি, অধিকার, কর্ম। প্রাঃ 

-__হুগলী এলাকায় বাড়ী; ডাকঘর এলা- 

কায় কাজ করে। 

গ্লাঁচি, এলাইচ, এলীচ-.'ফ্য, (স* এলা_ 
অঃ; পরবর্তী নাম এলীকা! | বোধ হয়, এলা| 

হইতে এলিকা এলাকী হইয়! এলাঁচি। ও, 

অন্ঞাইচ, হিৎ ইলায়চী। এলয়তি -- প্রেরয়তি 
নাশয়তি মুখ-দৌর্গণ্ধং-অঃটীঃ__মুখের 
দুর্গন্ধ নাঁশ করে বলিয়া এল! ? বোধ হয় 

আরও সঙ্জাত ব্যুৎপত্তি-_এলয়তি প্রেরয়তি 

দীর্ঘমূলং। কারণ এলাচির গাছের বহু বিস্তৃত 

মূলব্ধ কন্দ হইয়া বহুত্থানে নুতন গাছ 

জন্মে। অনেক স্বলে বীজবপনের প্রয়োজন 

হয়না। সং এলার ছুই জাত আছে। 

একজাত, শ্বংল তুস্থ বহুবীজ, কৃষ্ণবীজ, 

বহুবীজ বলিয়া সহজে ফাঁটিয়! যায় (অমরের, 
- পৃথ্থীকা, বহুলা, নিট (নিক্কাস্ত। কুটেঃ 
কোষাৎ নি্ছুটিঃ) [19059118 08108- 

[)01)0110) 27 201001)1 অন্ত জাত 

সরু লম্বা! বাকা (অমরের, সুক্ষ, উপকুঞ্চিক! 

(কুটিল), কোরঙ্গী (বু ) (789169119 
০8108100000) ৪1 008107)1 সাধা- 

রণ লোকে, এমন কি, অনেক কবিরাজ, 

শব্কল্পদ্র/মও হৃচ্ম এলা অর্থে কেবল 

গুজরাতী এলাচি, এবং স্বঃল ফলা অর্থে 
বাঙালা দেশের “বড় এলাচি বুঝিয়। 

থাকেন। কিন্তু অমরের পৃথ্থীকা এল! বড় 

এলাচি বোধ হয় না। জন্মস্বান বিবেচন। 

করিলেও সাধারণের ভ্রম বোঝা যায়। 

ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে, যথা 

কর্ণাট, মহীশুর, ত্রিবাঙকড় প্রদেশে এলার ূ 

-শিািশ্পীাশটীাাীশ্াাাীশীিাশীশীশা শি শা শী পাশা শশা টিশাঁ শা শশী শী শপ 

গু 

টি 

জন্মস্থান হুক্ম এলারজ ন্মস্থান মালাবার, 
এব শ্বংল এলার মহীশুর বলা যাইতে পারে 

বন্ত,তঃ মান্্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ এলার 

দেশ বল! যাইতে পারে। শব্বকল্পডুমে 
দ্রাবিড়ী পর্যায় আছে। স্বলার পর্বায়ের 
মধ্যে মীলেয়া-_মালাবার জাত আছে)। 
মুন্রাজ ও বোদ্বাই প্রদেশের হরিদ্রাদিবর্গের 

বহপত্রময় চাঁরি পাঁচ হাত উচ্চ শাক- 

বিশেষের (1019005115 ০8108105008 ) 

ফল। গুজরাটা এলাচি। বড় এলাইচ, 
নেপালী এলীচ....( ম* এলা-ফলের গুণ- 
সা্ৃপ্তে এই নাম )। হরিদ্রাদিবর্গের পত্রময় 
স্বায়ী শাক ( £৮17001700) ৪1)0150009)। 

পাতা লম্বা, আমের পাতার মতন | ফুলের 

মঞ্জরী ঘন শীষের মতন, কন্দ হইতে জন্মে। 
বঞ্জাদেশে এই এলাইচ প্রচুর, গাছও 

জন্মাইতে পারা যায়, কিন্তু; নিয়বর্তো 
ফলিতে দেখি নাঁ। বলা বাহুল্য,এই এলাহী 
(2168661 01 1১91 08102107010) 

অমরকোঁশের এল! নহে। এলীচ-দানা.. 
ষ্য এলাইচের শর্করাবৃত বীজ। 

এলাহী-.'ণ, ( আঁ” ইলাহী-_ আলা; সর্বশক্তি 
মান )। মহান্। এলাহী খরচ..ঈশ্বরের না 

গুচুর দান। রাজযোগ্য ব্যয়। 

এলে--ষ্য, (ই* [৮ &.)। বিশ্ববিদ্যালয়ে; 

প্রাচীন পরীক্ষাবিশেষ। এলে-বিয়ে ''্য, 

এলে ও বিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । 

এলেবাস..ষ্য. € আশ" লিবাস )। বন্ত 

পরিচ্ছদ । 

এলেমান "'ণ. (আ* আলেমান )। শিক্ষিত 

পঃ_দিনেমার এলেমান করে ওরন্দা্গ 

(ভাঃ)। 
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সস সস এলো...আইল কিয়ার সংক্ষেপে । (২) এল | ধ্ছে...বা, (হি* ইসা )। এই প্রকার। 

দেখ। এলোকেনী .'আনুলায়িত কেশ যার। 

গ্রঃ--এলোকেশে কে শবে এলো রে বামা 

(রামপ্রসাঁদ )। এলো-পিঠা 'পিঠা দেখ । 

এলোপেখী ''ণ. (ই* ৪110280 )। বিদেশী 
চিকিৎসা-সম্মত; বিবুদ্ধগুণ ওঁষধ দ্বারা ? 
বিদেশী চিকিৎস|। 

এষু-''বিভন্তি, (স* অধিকরণ কারকের বহু- 
বচনের বিভক্তি )। মান্য পুবুষের সমীপে 

অর্থে) গাঃ- শ্রীচরণেষু, বদ্ধুবরেষু। বরা- 
বরেধু ( ফা" বরাবর+সণ এষু)। 

এসেন্ন্ '"ষ্য, (ই 533110৩ )| 

মিশ্রিত পুণ্পাদির স্ুগণ্ধ সার। 

এস্পার -* (হি ইন্ স* পার)) এই পার। 

এস্পাঁর কি ওস্পার (উন্পার)-_-এপার 
কি ওপার, হয় ফল-লীভ- না হয় ফল-নাশ । 

স্তেহার .'ষ্য. (ইস্তেহার দেখ )। বিজ্ঞাপন । 

গন্বাজ ''ষ্. ( স* স্বর" হইতে ? সিরাজ 

কোহলে 

হইতে ?)। বহুতন্ত্রী বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 

এই যন্ত্রে সেতার ও বেহাঁলার মিলন হই- 
য়াছে। এ 

এ । 

।"'ষ্য. (স*। বা*তে উচ্চারণ অই তুল্য। 
' এই কারণে অই স্থানে এ লিখিত হইয়া 
থাকে )। স্বরবর্ণ, স্বর-অক্ষর বিশেষ। এ. 
অই, উহা, প্রঃ দেখ_উহা। ব্য. 
স)। আহ্বান, স্মরণে । প্রঃ--এ যা -উহা 
বা, ইহা আয়-_ স্মরণে । ওখানে । 
ন"" (হি*। সং ক্ষণ_ছন; ক্ষণ_-সময়, 
উত্সব )। এ ক্ষণ, এ সমুয়) এমন) এ 
১খ্সব। ( অপ্রচঃ) 

( অপ্রচঃ) 

এরি (গ্রা")'ষ্য. (স" অরি) বৈরীশকের 
সা্দৃস্তে রি)। শত্র, | 

এশ্বর্য ..ফ্য. (স+*)। প্রভৃত্ব। বাঁণতে বিষয়- 
সম্পত্তিজনিত গ্রতুত্ব, বিষয়-সম্পত্তি | ীশ্ব- 
ধ-সম্পত্তি ..ফ্য. ( স*) সহচর শব্দ )। 
সম্পত্তি। 

ও | 

ও ''ষ্য (সণ)। স্বরবর্ণ, স্বর-অন্সর বিশেষ । 

'**সর্বনাম, উহা সংক্ষেপে (উহা দেখ)। 
অই (অই, বা উচ্চারণে প্রায়ই ওই হয়, 
তখন ই লুপ্ত হইয়া ও থাকে); প্রাঃ 
ওখানে-অই খানে; নদীর ওপারে-__অই 

পারে। "ব্য, (স* অপি -অই-_ওই-- 
ও | ঢাঁকায়,*ওবি। স* অপি শব্ষের অ. 

লুপ্ত হইয়া পি থাকিতে পারে। তাহা হইতে 
হি* ভী, মণ হী। অপি হইতে অ--হ হইতে 

পারে। এই হেতু, কে-অপি-কে-হ- কেঅ 

_কেও। চৈঃ-অমৃতে, বুঝিতেহ আমা 
সবার নাহি অধিকার-ব্বুঝিতেও | ও*তে 
ও, হ। অপি শব্ের অনেক অর্থ। বা*তেও 

ও শবের সে সব অর্থ প্রায় আছে। ব্যাক- 

রণ দেখ )। সমুচ্চয়,-রাম ও শ্াম দুই 

ভাই; রমি যাবে শ্তামও যাঁবে। সম্ভাবনা, 
বিতর্ক, শঙকা ;--যদিও বৃষ্ট হয়; কেও 

যাবে, কোনও লোক আসিবে.) চোরও 

হইতে পারে; ইত্যাদি ।...ব্য. (স*)। 

সম্বোধন, আহ্বান, স্মরথে--ও হরি এখানে * 

এস; ও মা, ও বাঁধা-বিস্ময়ে, ভয়ে | ও 
গো্সম্বোধনে (গো দেখ)। ও লো, 

১৩ 
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-_নারীদিগের পরম্পর আহ্বানে । ও হে, 

_-পুরুষদিগের পরম্পরের আহ্বানে (হে 

দেখ)। 

ও.**ব্য. (স* ওম্। ওম্ স্বানে ওঁ শুদ্ধ নহে)। 

দেব-স্ত)তির আদ্যে উচ্চার্ধ ধ্বনি আরাধনার 
শেষে উচ্চ সবস্তি-বচন ধ্বনি 

ওঃ. "ব্য কোপ, স্মরণ, বেদনায় (উ: দেখ )। 

ওকড়া...ষ্য. (স* ইৎকট, উচ্ছটা__বৈদ্যকঃ। 
ইচড় দেখ । ও* জট্-জটিআ)। চাঁষের পাটের 
বর্গের বন্ ক্ষুপ (11710170565 70107 

1)91498)। পথের পার্থখে জন্মে। পাতায় 

কোণ আছে, পাতার ধাঁ? কাট! কাটা । ফুল 
ছোট, গীতবর্ণ। ফল প্রায় গোল, শৃঙ্ময়; 

এজন্ত কাপড়ে জড়াইয়া যায় এবং স" নাম 

উচ্ছট| ( উৎ-উদ্গত ছট! )। পঃ--ফুলে 

যদি গোদ কোয়া-জর করে বল। কত ব1 

বাটিব আর ওকড়ার ফন্স। (কবিকঃ) 

(কোষ-বৃদ্ধি হেতু কোষ-জর--কোআ- 
জর। ওকড়াঁর ফল কি গোদের ওষধ 1) 

বন ওকড়া '"ষা, (স* ইতকট। ৪০ জট- 

জটিআ.)) জবাদিবর্গের বন্য ক্ষুপ (01079 

1088)। পাত্ঁয় কৌ, ভাটায় লোম। 

ফুল ছোট, ঈষৎ লাল। ফল শুঙ্জাময়। 
ছালে পাটের মতন আঁশ বাহির করা যাঁইতে 
পারে। 

ওকালৎ-নীমা.'ষ্য. (আ"* বকীল+-নামা )। 
উকীল-নিয়োগ-পত্র 1 ওকালতি '.ষ্য. উকী- 

লের কর্ম। ওকাঁলতী...ণ. ওকালতি-সম্ব- 

ন্ধীয়। 

* ওকর .*গ্রা" ? আকর ? প্রঃ--ওকর জমা | 

ওকৃত-.'ষ্য. (ফা* বকৃত ) তু স বুক্ধ _সময়)। 

সময় । বে-ওকৃত..'ণ অসময়, অবেল| | 

ওখান:''(ও, খান দেখ)। অই খান,অই স্বান 
ওখানকার...অই স্থান্ভব, অই স্থানের | 

ওগরা ''ষ্য. (হি"। স* অ-ন্বৃতান্ন ?)। রোগীর 

নিমিত্ত চীল-ভীলের দ্বৃতহীন বিচড়ি। 
ওটৈর '.( বাঁ* ও, আরবী গৈর-অন্ )|. এব 

অন্তে (আঁদাঃ)) (প্রায়ই) ওগৈরহ। 

ওগো.-.'ব্য. (ও দেখ; স* অজজা)। সম্বোধনে। 
ও'চলা ''ব্য. ( উ“ছ ধাতু দেখ)। অবস্থর। 
ওছা ''ণ- (উপছ ধাতু দেখ) হি ওছা)। 

উচ্ছিষ্ট, তুচ্ছ, অসার, গঃ__-9'ছা! কাগজ, 
কাপড়, গঁ, কাজ । 

ওজন ..ফ্য. (আ" বজ্ন) স* উন্মান, গুরুত্ব, 

ভার। সবের ওজন-_উচ্চ নিয্নভেদ । কথার 

ওজন-গুরুত্ব। বাজার ওজন--যে ওজন 

হাট-বাঁজারে প্রচলিত আছে) স্থ,ল উন্মান। 
৪ ধানে .'১ রতি । ( সণ্তে ধান পরিবতে 

তণ্।ল ছিল। রতি--স* রক্তিকা-বন্তব্ণ 

কুচ (স+ গুঞ্জ)। রতিকে লালও বলে)। 
৮ রতিতে'*১ মাধা (স* মাধক মা 

কলাই )। 

১২ মাষায় *'১ ভোলা (স* তোঁলক)) ৭ 
১ ভরী। ( স* ধরণ- ১০ পল ছিল। কিন্তু 

ধরণ শব্দ হইতে ভরী।) এক টাকা। 

ওজন । 

, কিংবা 
৪ ধানে '১ রতি। 

_ ১৭ রতিতে *'১ পাই (স* পাদ) টা 
দেখ)। 

& পাইতে ..১ আঁন (টাকা দেখ )। 

৪ আনাতে...১ সিকি (দেখ)। 

৪ সিকিতে'*১ তোল! (স' তোর, 

তোল )। 
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& সিকির্তে*১ কাচ্চা। (স* কুষ্টি-'মান 

পাত্র-বিশেষ )। 

৪ কীচ্চায়...১ ছটাক। (হি* ছটাঁক, ও* 

ম* ছটাঙক। অতএব ছয় টঙকাঁর ওজনে 

ছটাক। ইহাতে ৯৬ তোলায় শের হয়। সে 
যাহা হউক, ছটাক -্ট্টগক )। 

৪ ছটাকে.''১ পোয়া, পো। (স* পাদ, 

_ ও* পা, হি" ম* পাৰ )। 
৪ পোয়ায় '*১ শের । (স* শরাব, সরাব-__ 

মানপাত্র । ও* সের, হি সের, ম* শের )। 

৫ শেরে-**১ পশরী, পঁশেরী | ( ও* গন্থরি, 

মণ পাঁশেরী। অতএব পঞ্শের ভার যাঁর 

_পঞ্শেরী, পঁশেরী )। 

৮ পঁশেরীতে..*১ মণ। (স* মন, মণ। 

ও* সহণ, ম* মণ, হি* মন) 

ইংরেজী ওজন | 

গ্রেণ, গেরেন.*( ই* £1917--মূল অর্থ 

ধান )। | 

৬০ শ্রেণে ''১ডাম (ই* 01810 )1 ৪ 

মাষা | 

(৮ কিংবা) ১২ ডামে-'.১ আউন্স্ (ই* 

00110 ) | 

(১২ কিংবা ) ১৬ আউ্দে ..১ পউখ, 

পন ( ই* 0০817) (প্রায় আধ শের) 

১১২ পউ্ডে.'*১ হন্দর (ই 1801170194- 

৮৩1886)| (প্রায় ৫৫ শের) 
২০ হন্দুরে'..১ টন ( ই* 6০7 )। (প্রীয় 
৭1০ মণ) 

(ডান্তারী ওজনে ৮ ড্রামে আউন্দ, ১২ 
সাউন্সে পউ। ] 

."ষ্য. (আশ উজ্তর)। আপত্তি, ছল। 

-আপত্তি.''(সহচর শব)। আপত্তি । *ওজরী 

"ফা" ওজর+-বাণঈ)। ওজর-সন্বপ্ধীয়। 
যাহাতে আপত্তি উঠিয়াছে। বে-ওজর..' 

বিনা আপতিতে। ওজরদার...আপত্তি- 
কারী। 

ওজুহাঁৎ.-ব্য. (আ* ৰজু+বহুবচনে আৎ)। 
কারণসমূহ, আপত্তি ( আদাঃ)। 

ওঝা..'ষ্য, ( স* উপীধ্যায়। উপা--ও, ধ্যাঁয় 

_ঝা। শবশিক্ষার সথত্রাহূসারে স* বৌদ্ধ 
শব্ধ হইতেও ওঝা আসিতে পারে; বোধ হয় 

* এই কারণে ওঝা-_ রোঝা! শব্ধের দ্বিতীয় অর্থ 

আসিয়াছে )। উপাধ্যায়, গ্রঃ-_কৃতিবাস 

পণ্ডিত মুরারী ওঝার নাতি ছিলেন (পঞ্ডিত? 
উপাধি হইতে মনে হয় কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ 
বৌদ্ধ ছিলেন)। দৈব-চিকিৎসক, মন্ত্র 
তন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসক (হি* ওঝা 

অভিচারী, কুহক)) ভৃতচিকিৎ্সক (গ্রা* 
ওজা, রোঁজ)। সৌমাঁই ওঝা..'সোঁম-' 

নাথ ওঝা--ধর্মমঙ্গলে প্রসিদ্ধ পপ্তিত? | 

( কৰিক£তে কালকেতু নামক ব্যাধের 
পুরোহিত )। 

ওডিকলোন...ষ্য, ( ফরাসী-কলোন নামক 

বানের জল)। স্থগণ্ধীককৃত কোহল (স্থরা- 

সার ) বিশেষ | 

ওড়-"'ষ্য. (স*)। জব! (কৰিকঃ)। 

ওড়ন-পাড়ন *.(স* উত্তোলন ও পাতন )। 
উত্তোলর্ন ও পাঁতন, ওঠানা ও পাড়া-_ 

উপায়) প্রঃ--ওড়ন-পাড়ন আমাকেই 
করিতে হয়, আর ত কেহ নাই--যত কিছু 

উপায়; ওড়ন-পাড়ন করিয়া সংসার চালায়, 

তৃ* টানা-পড়্যান, টিকফাজিল। লুং পুরাণে, * 
তামার উড়ন তামীর পাড়ন তামা করিলাম 

সায়” (1 সার 1)--তামার আৰরণ, তামার 
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আসন। চৈঃ-অমৃতে, "ছুই কৈল ওড়ন-; নির্জন স্বানৈ, প্রায়ই গাছের ঝোপে, ওত 
পাড়ন*-- শয্যার আবরণ ও পাতন (দেখ) । 

ওড়না! ". ( উড়নী দেখ; হি* ওঢ়না )। বড় 

উড়নী, ভত্রনারী ও বাঈদিগের উর্ধ্ব 
গীত্রাবরণ। 

ওড়নি ষঠী:.য্য, (স* আত্বরণ ষষ্ঠী; ও* ওঢ়ণ 
য্ঠী)। প্রঃ- শীতকাঁলে বিগ্রহের দেহে 

আবরণ প্রদান । চৈঃ অমৃতে, “ওড়নি ষষ্ঠীর 

দিনে যাত্রা সে দেখিল। অগ্রাণে ওড়ন 

যাত্রা! পুষ্য অভেষেক ( চৈতন্ত-মঙ্গল )।" 

( অগ্রচঃ)। 

ওড়ব.''রাঁগরাগিণী দেখ । 

ওড়ম্বা, উড়ন-চগ্ডী..যে অন্ব। (স"-মাঁতা, 

দুর্গা ) বা! চণ্ডী ধনকড়ী উড়াইয়া ভিখারী 

করেন । বৃথা কাজে ব্যয়শীল (হি* উড়াউ) 

ওড়িয়...( উড়িয়া দেখ )। গডুদেশীয় লোক, 
সে লোকের ভীষা। ওডুন্েশ সম্বণ্ধীয়। 

ওড়িশ1...( উড়িষ্যা দেখ। চৈতন্যমঙ্গলে 
ওড়িষ্যা )। ওডুদেশ। অন্য নাম উৎকল। 

(স* উৎকলীয় হইতেও উড়িয়। শব্ধ আসিতে 

পারে)। ৃ 
ওত "ষ্য. (দ* ওকঃএমাশ্রয়। কিন্তু, ক স্বানে 

ত আস| কঠিন। স* ওতু-_বিড়াল হইতে 
মনে হয়। তুৎ ও* 9ত| মারিবা - বিড়ালের 

তুলা চুপ করিয়া শীকাঁরের অপেক্ষায় থাঁকা। 

হি* ওট, ম* অডৌসা-_ওতু সদৃশ )। গুপ্ত 

আশ্রয়) এ£- কত দুরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষ 
ওত হঞ। (চৈ চ:)) বেনা ঝোড়ে ওত ৃ 

করে বর্মনিয়ে বসে (মা:)_-একটা বাঘ 
বেনা-ঝোঁড় গুপ্ত আশ্রয় করিয়া পথ 

আঁগলাইয়া বসে। ডাকাইতির পুর্বে ছুই 
এক চর গৃহস্বের গতিরিধি লক্ষ্য করিতে 

করে। 
ওথা-"*ব্য, (স" তত্র)। ও-অই--স্থানে, 

(প্রায়ই ) হোথা | (এথা দেখ) 
ওমরা...ষ্য, (আঁ উম্র])। শ্রেষ্টজন ; মুসল- 

মান বাদশাহের সভার পাত্রমিত্র। (আমীর 
'শবের বহুবচনেও উমরা হয়|) 

ওয়াকফ..'ষ্য (আ” বৰাঁকফ)। পৃণ্যার্থে দান। 

ওয়াকিফ-''ণ, ( আ* ব্বাকিফ )। জ্ঞাত। 

ওয়াকিফ হাল--অবস্বা অভিজ্ঞ। 

ওয়াকুফ'-'ষ্য. (আর ব্কুফ )। বুদ্ধ বিবেচনা । 

বে-ওয়াকুফ '*বুদিধ-বিখেচনা-হীন। (বেকুব 

দেখ) 

ওয়াজ-..ব্য. (আ” বাঁজ)। বন্তুতা। 

ওয়াজিব ''ণ. (আ ৰাজিব )। ন্যাঁয়ঈগাত। 

উচিত। 

ওয়াঁড়, ওড় "'ষ্য. (স* আৰর। হি উহাড়)। 
লেপ বা'লশের ' আবরণ ।..(বাড়-_বণধ, 

হিনুস্বানীর মুখে ৰাড় হইয়। বা*তে ওয়াড়,। 
নদীর জল-বীধা খাদ (বাঁলি-উত্তরপাড়ায়) 

ওয়াড় -'ধাতু, উয়াড় ধাতু দেখ । 
ওয়াদা.."ষ্য, ( আশ বাঁদা )। অঞ্গীকাঃ 

স্বিরকথ| | (চলিত প্রায় নাই) 

ওয়ানী-.ষ্য. (এ ব্বব্র্ণা হইতে? বর্ষণ 
মঙ্ষিকা নীলা--অঃ)। খুব ছোট ছোট 
মাছি-বিশেষ। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া! বেড়ায়। 

কথন কখন মাথার উপরে ঝাঁক হইয়া! মানু 

বের সঞ্জে সঞ্জো চলে। 
ওয়াপস...ষ্য. (ফা* বাঁপস )। ফেরত। 

ওয়ার! ..ণ. (উবর ধাতু দেখ। হি' উ 
প্রাচুর্য )। স্লতিরিন্ত, সুলত। 

ওয়ারিন, ওয়ারণ্ট ''ষ্য. (ই* ৪1:81) 
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গ্েপ্তারেরপিরোয়ান! (আদাঃ)।" ওঃ জারি 
..পরোয়ানা প্রদর্শন | " 

ওয়ারিশ .'ষ্য. (আ” ৰারিস )। উত্তরাধিকারী, 
স্বামী। ওয়ারিশান-*উত্তরাধিকারীগণ। 
বে-ওয়ারিশ, লা-ওয়ারিশ'*-উত্তরাধিকাঁরী- 

শৃ্। অধিকারী-শৃন্ত ন 

ওয়ালা... প্রত্যয়, (হি* ৰাল!, ও* বালা,* বাঁ" 

আলা )। আলা দেখ। 

ওয়াশিল ''ণ. (আ* ব্াসিল )। যুক্ত; দত্ত । 

ওয়াশিল বাকী '.(যা* প্রতিচর শব্ষ)। দত্ত" 

' এবং অবশিষ্ট । ওয়াশিলাৎ-..ব্য. সম্পত্তির 

আয়। |] 

ওয়াস্তা ''ষ্য. (আণ ব্রাস্ত1) | সন্বণ্ধ, প্রয়োজন, 

প্রঃ-খাবার ওয়ান্ত| নাই। ওয়াস্তে... 
নিমিত্তে (বা*তে প্রচলিত নাই )। 

ওর."ষ্য, (স* পার -আর--ওর। হি" ওর-__ 

সীমা, পার্থ (বা* আড়); ও* ওর-_বা* 

বেড়া ( বেষ্টন), সীমা অর্থ হইতে )। পার, 
সীম! | প্রাঃ কি কহিব রে আঁজক আনন্দ 
ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মৌর (চৈ: 
চঃ)। বসনক ওর ঝাঁপল তব গোরী। 
(জ্ঞানদাস )। পরে লিখি প্রভুর পুণ্যের 
নাই ওর (মাঁঃ)। লীলার নাহি ওর-পাঁর (চৈঃ 
চ)--ওর-পার -*( সহচর শব্দ )। পার। 

ও্ষে -“ব্য, আগ উর্ধ)। অন্ত নামে (আদাঃ)। 
গস .'ধাতু, (স* ওরস হইতে; তু* ওয়ারিস )। 

বিষয় ওর্সিবে ওরস স্থত্রে আগত হইবে ॥ 
গর্সা॥ (ওরস হইতে অরুস-_অর্স? যথা, 
আগুন হইল ঘোড়া অরুসে আরব (মাঃ), 
ওরসে আরব, সে ঘোড়া আগুনের স্ঠায় 
ভয়ানক উত্তেজিত হইল বোধ হয়, ওর্স 
না হইয়! ওর্সা ধাতু হইবে )। রি 

ওল .'ষ্য. ( স* ওল, ওল, ওন্ব; হি" ওল, ও* 
ওলুঅ )। কচু-আদি বর্গের প্রসিদ্ধ কন্দ- 
গাছ (21001010001091105 081000908- 

19005 )। প্রতি গাছে একটি পাতা, পাতার 
বোটায় অবূর্দ। যে গাছে ফুল হয়, সে 
গাছে পাতা প্লাকে না। শ্রবাদে, যেমন 
বুনো ওল, তেমনই বাঘ। ততুল-..বন্ত ওল 
থাইলে গল! কুট্কুট করে। তখন টক 
তেতুল থাইলে কুট্কুটনির কিছু শাস্তি 
হয়। (বাঁঘে না কি টক জিনিষ খায় না) 
বাঘা তেতুল--যে তেঁতুলকে বাঘও ভয় 
করে)। ছুষ্ট লোকের সহিত ছুষ্টামি ন| 
করিলে সে লোককে পারা যাঁয় না। 

ওলদে:-'ষ্য. (আ* বলদ, বলা । তু" স বাল )। 

পুত্র (আদাঃ)। 
ওলন''ওলম দেখ। 

ওলন্দ। ''ণ. (তু [701181708 )। হলখ- 

দেশীয়, বৃহৎ, গাঃ--ওলন্দা মটর । 
ওলনাজ "'ষ্য. ( ই [701197-108601) )। 

হলা-দেশবাঁসী - ডাচ --হলাগ্ডাঁচ-_অলা- * 
্দাজ-_ওলান্দাজ--ওলন্দাজ | 

ওলপ...ষ্য (স" প্রলেপ _ওলেপ--ওলপ? সঃ 

উলপ (উলুঘাস) হইতে ?)। হাড়ী-কলসীর 
মুখের আচ্ছাদন। গুড়ের পায়! (দশ-শেরী 
কলসী )-তে প্রথমে খড়, উপরে কাদা লেপা 
থাকে*-খড় ও কাঁদা লইয়া ওলপ। 

মিষ্টান্নের হাড়ীর মুখে শরা দিয়া সন্ধি-্থলে 
বিরী কলাই বাটার প্রলেপ। (বোধ হয় 

স" প্রলেপ হইতে )। 
ওলম্ "“ষ্য. (স* অ-বলম্ব। ও* ওচ্চম) গম 

ওন্তম্ব|) হি* সাঁহুল (ফাঁ* ?)। ভার-লম্বিত 

সত্র (রাজের )। 



[৯৪ | 

ওলা...ষা. (হি* ওলা । স* ওল+বা" আ 

(সাদৃশ্ার্থে), অর্থাৎ ওলের আকারের 

(গোল) শর্করা ) কিংবা স* ওলম্্-_আর্র, 

জলে ভিজাইয়৷ খাইতে হয় বলিয়া )। 

গোলাকার শর্করা-পি্। 

ওল|-ওঠা -.( উল/ উঠ ধাতু দেখ)। তেদ- 

বমি রোগ (0101912) | অন্য নাম, নামানি- 

ওঠানি। (এই রোগ এত ভয়ানক যে 

লোকে রৌগের নাম মুখে আঁনিতে সাহস 

করে নাঁ, বলে ও-দিকৃকার ব্যামো__অর্থাৎ ), 

এদেশের রোগ নহে। হয় ত বঞ্জাদেশে 

অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্জে এই রোগ প্রথমে 

আসে নাই | হি* হৈজা, ওঃ হঅজ।-বেমারি 

( তু* হদ্ ধাতু মলত্যাগে ; দ জ শ্বানে পরি- 

বর্তন করিতে পারে); ম* জরী-মরী-মহা- 

মারী জর। এই সকল নাঁম হইতেও প্রকাশ 

যে এই রোগের আদি বাস এদেশ নহে। 

থাকিলে ভাষায় গারিভাষিক নাম থাকিত।) 

ওলা-বিবী...ওলা-ওঠা রোগের শাস্তকারিণী 

* দেবী (মুসলমানী ভাষায় )। 

ওলাহন ..ফ্য. (স* আলম্বন। ও* উলগুণা ; 

হিৎ উলহনা, উলাহনা )। অপবধ” দোষা- 

রোপ) প্রঃ__তুমি যে আমার ঠাঞ্ি কর 

আঁগমন। তাহাতেই প্রভূ মোরে দ্বেন 

ওলাহন ॥ (চৈঃ চঃ)। (নারীভাষায় খঘোঁটা। 

তু" স* আলম্বনী বা* আল্না ও* ত্মলগুশি । 

খোঁটা! দেওয়া যেন খৌটার-__খু'টার বেড়া 

দেওয়া । ) ( অপ্রচঃ ) 

ওলো..*ব্য. সম্বোধনে ( নারীসপ্থোধনে, ব্যাক 

"রণ দেখ )) 

ওষুধ বানান লেখা হইলেও ওষুদ শোনা 
যায়"। শুদ্ধ, শুধু; শুদ ইত্যাদি শবে সাদৃহে 

ষ স্থানে যু আসিয়া! থাকিবে। পূর্বে ও 

থাকাতে উ আসা সহজ হইয়াছে )। ওষধ। 
ওষুধ করা..-গঁষধ প্রস্তুত কর!) ওষধ খাওয়।- 

ইয় বশীভূত করা । (অন্ততঃ অথর্ববেদের 

সঙযয় হইতে এদেশে বশীকরণ'বিদ্যা চলিত 

আছে ।) ওষুধ ধরা-.'ওষধের কিয়াপ্রকাশ। 

ওষুধে গুণ করা-''গুণ_-উপকার। ওষুধে 
গুণ ধন্লা-"*উপকার প্রকাশ। ওষুধ-গ্েলা 

করা..বিস্বাদ ওষধ পানের তুল্য বিরন্তুভাবে 

কাজ করা। ওষুধ-পত্র ':(পত্র দেখ)। 
ওষধ সেবা, ইত্যাদি ৷ ওধুধ লাগান! 'ওষ- 

ধের প্রলেপ দেওয়া। ওষুধের পান.''মাত্রা 

(স* অন্ুপান-_ যে দ্রব-দ্রব্য ওষধের ঘহিত 

কিংবা পরে পান কর! হয় )। 

ওসার..'অসার দেখ । বিস্তার । 

ওস্তাগর..ষ্য. (ফা* উত্তাদ-গর; উত্তাদ-_ 
ক্ষুর ধার করিবার শিলা, সে শিলা! গড়ে 

যে)। দক্ষ দরজি। 

ওস্তাদ .'ষ্য, (ফা* উত্তাদ )। শিক্ষক, দক্ষ । 

ওস্তাদি...ফ্য, ওন্তাদের কাজ; কৌশল । 

ওন্তাদী-.'ণ. ওস্তাদের যোগ্য । 

ওহাবী-..ফ্য. (আ” ব্রহাবী)। মুসলমানধর্মের 
আঁরবদেশীয় আবছুল-ওহাবী (আবছুল- 

ওহীবজদী ) নামক সংস্কীরকের শিষ্য । 

ওহে.*ব্য. (ব্যাকরণ দেখ )।. আহে 

(সম্বোধন )। | 

ক। 

ওষুধ (গ্রা* ওষুদ ) ''ষ্য. (স" ওধধ। হলস্ত ধ | ক-.'ষ্য, (স*)। ক'ব, ক-অক্ষর। ক-অঙ্গর 

অপেক্ষ। হল্ত দূ উচ্চীরণে সহজ এই হেতু গৌমাংস.'গোমাংস হিন্দুর যেমন অন্পৃণ্, 

ও সি 



| ৯৫ 

ক-অক্ষর €তিমন অন্পৃশ্ত বাঁ দুর ইইতে পরি- 
তান্তু; লেখাপড়া একেবারে না জানা । 

ক-খ ''কখ-আদি ব্যঞ্জন অক্ষর) বিদ্যার 

আরস্ত। 

₹..'ণ (কত দেখ )। কত, প:--ক-জন, 

ক-খন। - 

₹.'*ধাঁতু, (কহ দেখ )। ক-ই--কহি? প্রাঃ 
--সবে মন্দ কয়-কহে॥। কঅ।-কহা ॥ 

কথ! কআ-কয়ি .'পরম্পর বাক্যালাপ। 

বলা-কআ '*বলা-কহা ( সহচর শব) | 

ক.'বিভত্তি' (ব্যাকরণ দেখ)। সম্থপ্ধ 

পদের প্রাচীন* বিভত্তি, প্রঃ__হাথক দরপন 
- হাতের দর্পণ 

কআ.."ধাতু, (ক ধাতু আস্তে )। কআঁ-ই-- 
বাঁহাই ॥ কআনা | 

কই ..ব্য. (স* কৰিকা )। কণ্টক-পত্রী শকলী 

মত্ম্ত-বিশেষ (17205 502170619 ) | 

অন্য স* নাম কুকচ-পৃষ্ঠী-_কারণ পিঠের 
পাখনায় করাতের মতন দাত আছে। ফুলকা 

চারিটা। ফুলকাঁর উপর দিকে ছোট ছোট 
কোটর থাকে তাহাতে প্রাথর (0৪7০1099 

০ 1107 ) জমে ৷ কই-ভিম্ব.*কইমাছের 
ডিম। 

কই..'ব্য, (স* ক, কহি; কু, কৃতঃ)। (প্রশ্নে) 
কোথায় ; (উত্তরে) কি জন্য, প£-কই 
সে গেল না, কই সে অযোধ্যাপুরী । 

কইট,ক্ট.. কটি দেখ। ্ 
কইলা ..ষ্য. (স"* কপিলা-ধেন্থ)। গাভীর 

সত্রীবৎস। 

কইসর .'ষ্য. (আণ। ই* 25581 ) সআাট। 

কইদরঈ-হিন..হিু্ানের সমাট। 
কএক"'কষেক দেখ। 

কএত.."কয়থ দেখ। 

কএদ.''কয়েদ দেখ। 

কক, কুঁ-কুঁ, কৌ-কৌ-.'ব্য. (স* কণ, কুণ 

ধাতু শবে)। কক শর্ষে, গাঃ-_খিদায় পেট 
ক্ককরে; কেৌ-ক করিয়া ভাত গেলা-- 

কৌ শব্ধ করিয়া। (কৌক ত্বানে কো-ক 

হইতে গাঁরে। তখন স* কুক ধাতু গ্রহণে )। 
ককৃ-কক..*ব্য. কুকুড়াঁর ডাকে । 
ককা'"ধাতু, €স* কক ধাতু চাঞ্চল্যে )। 

ককাঁই--ক-ক শবে কাদি ॥ ককানা ॥ কচি 

ছেলে কাদে না, ককায়। (কচি ছেলে-- 

ককি ছেলে মনে করা যাইতে পারে) 

ককুভ ''ষ্য. (স*)। রাগিণী-বিশেষ। 

কক্ষণই-.'ব্য. (স* কন্মিন্ ক্ষণে হি)। কোন 
সময়েই । কক্ষণও "কোন সময়েও। 

কখন ' ব্য. (কক্ষণ দেখ )| কোন্ ক্ষণে_- 

সময়ে। ক্খনই-..কোন সময়েই। কথনও 
'**কোঁন সময়েও । 

কঙ্জা..'ষ্য. (স*)। ধান্াঁদি বর্গের শস্ততৃণ- 
বিশেষ (5615118 1(21108 )। বঙ্জো কঙ্গুর 

চাষ প্রীয় নাই, বোম্বাইতে অধিক । লোকে 

পিঠা করিয়! ও জাউ বাঁধিয়া খায়। পোষ! 

পাখীর আধার হয়। কঠিন তৃষের ভিতরে 
চীল থাকে । শুঙ্গা থাকে বলিয়৷ স*তে 
শৃক-ধান্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে । 

কচ্ কচ্ইকচ--*ব্য, (স* কচ ধাতু 'শবে। স* 

কৃৎ ধাতু ( কর্তনে ) স্বানেও কচ হইয়াছে)। 
কোমল দ্রব্য-কর্তন-শব্বে; প্রঃ_-খকার 
রকার ষকার পরে নকার দি থাকে । কচ্ 

করে তার কাটি মাথা কোন্ বাপে ঠার 
রাখে । এখানে ন-অক্ষর কোমল দ্রব্য মনে 
কঝ। হইয়'ছে। কচুকচি-..অপ্রিয় শব 



(তু* হি* কচকচ-_তর্কবিতর্ক )। ঢেঁকীর 

কচ্কচি.'টেঁকীর শব্দ (গ্রায়ই কেঁচ-কেঁচ ) 

যেমন শ্রঃতিকটু ও নিরর্থক তেমন বাক্- 

কলহ। কচর-কচর 'কচ্কচ রব। কুচ, 

কুচ্-কুট.'.কোমল সবুদ্রব্য কর্তন-শবে। 

কচ..'্য, (স*কেশ; ভূ" লা* ক )। কল- 

মের কেশাকাঁর অগ্রভাগ! কলমের কচ 

কাটা--অগ্রভাগ চিরিয়া লেখার যোগ্য 

করা । 

কচ.''পাশা দেখ। 

কচটা...ধাতু. (স* কচ ধাতু দীপ্তি হইতে 

কাঁচিত। কোথাও কৌথাঁও কসটা! ধাতু, 

চস্বানে স। হি* কুচল ধাতু । কাঁচ, কচাল 

ধাতু দেখ )। কচটাই-."ঘর্ষিত করি) প্রাঃ 

__সিদ্ধ আলু কচটা (বর্ণ বিপর্যয়ে চকটা)। 

কচটানা ॥ 

কচড়া...ফ্য. (সঃ কচ লোম-ড়া)। লোম 

কেশ নির্মিত দোঁড়ী। কচরা। 

কচুমচ-.+ব্য, (কচ মচ্ দেখ )। কোমল 
*. কচ দ্রব্য ছেদন-শবে; গাঃ-কীকুড় কচ্ 

মচ করিয়া চিবার়, পিষ্টক-পর্বত কচমচিয়| 

(ভাঃ)_ কড়মড়িয়া ঠিক হইত। তু* কচর- 
মচর চবৰ্য চিবিয়! (ভীঃ )-- কচ্ররব ও মচ্ 

রব-কচর্-মচর। কচ্যচ'ধাতু, কচ্মচাই। 

কচ্মচাঁনা, কচমচানি ॥ 

কচরা...্য. (স* কর্কর-কীকর। গঈ" কচ্চর 

মলিন। হি কচলা---মাটি )। ভাঙ্গা! ইট 

পাথর জমাট-বীধা চুণ-শুরকী ইত্যাদি (অপ- 

ভ্রংশে, কড়চা, কড়কচা )। 

ক্া...ষ্য, (স"* কচ্ছ-জলময় কিংবা জল- 

্রাস্তবর্তী প্রদেশ | তু গুজরাতের কচ্ছ 

গ্রদেশ, বঙ্জোর পূর্বে কাছাড় ব! কাছার )। 

বিস্তৃত নিয়স্বান। ঘাস-কচা...ে কচায় 

কেখল ঘাস জন্মে। (২) চড়া, খোয়া। 

(৩) কোমল শাখা, কলি (কচি হইতে )। 

কচা...ধাতু, (স* কচ ধাতু দীপ্তি হইতে )। 

কচাই--ঘর্ষিত করি। প্রাঃ-"এক হাতে 

« সী কটাইয়া আখি, নয়ানে যে দেখি আর 

(ঞ্ণ্ডীঃ); ছুই হাতে কচাইয়।! ওষধি 

করিল গড়া ( কৃতি, লং)। (অপ্রচ 

কচাল ধাতু দেখ) 

“কচাঁল ধাতু, (কাঁচা, কচটা দেখ) হি, 

কুচল ধাতু )। কচালি--'ঘষিয়া ঘষিয়া ধুই। 

প্রাঃ-কড়মড় দরশন কচালে করে কর 

( মাঃ)॥ জলে কাঁপড় কচাল! ॥ কচাল।""' 

ধাতু, কচালাই-_কাচিত করি॥ কচালানা, 

কচলাঁন৷ ॥ 

কচি-..ণ. (হিৎ কচ্চি-কীচা দেখ )। অতি 

কোমল, গ্রাঃ_-কচি পাঁতা। কচি-ছেলে"*" 

(কক, ছেলে দেখ)। অতি-শিশু-সস্তান। 

কচি-থোকা "কোমল খোকা (কিংবা 

কচি_ছেলে ও খোক! (সহচর শব )। 

কচু (গ্রা" কোচ ),""ষ্য. (স* কটু। ও* সারু 

সার অংশ আছে বলিয়া)। কচু-আদি বর্গের 

রুষিজাত কন্দমশীক-বিশেষ ( ৮০19০৪০1৪ 

৪001001807)1 কচু ঘেচু '*(ঘেচু দেখ)। 

কৃষিজাত ও বন্য কটু। সার-কটু ''(ও* 

তেলিআ| সারু-কারণ এই কছুর বোটার 

ঘণ্ট তেল-তেলা ঠেকে )। কচুর জাতিবিশেষ 

(0০919089519. 1170312.6100119)। প্রায়ই 

জলের ধাঁরে জন্মে। লোকে পাতার আর্ত 

বৌটার ঘণ্ট রীধিয়া! খায়। ঘেট কচু-"'বন্ 
কচু বিশেষ (51217001010 011002- 

080)। পাতায় তিন আঙ্ুল। ইহা হইতে 



নাম ঘণ্টাকর্ণ কুচু। কাটা কচু-.সুল কীটা- 
ময় জলজ কচু-গাছ বিশ্লেষ (,831851)৩- 
€510015119 )। কচু..“অগ্ডকোষ (অশিষ্ট) 
প্রঃ-কচু করা, কছু হওয়া, কচু-পোড়া 
খাঃয়া। (এড় দেখ) 

কচুরী.ষ্য. (স* কর্টরী; কটপুরিকাঁ। হি* 
কচৌরী )। ডাইলচূর্ণের পুর-দেওয়া ছোট | 
লুচী-বিশেয়। 

কণ্চি "ষ্য* সে*)। বীশের ডাল। প্রবাদে, 
বাশ হইতে কঞ্চি দড়_বাঁশের শাখার নাম 
কঞ্টি, কিস্তু, কোন কোন বাশ ফাপ|,কিস্ত, 
কঞ্জি-সারগর্ভ, এই হেতু দুঢ়। লক্ষণাত, 
প্রধান অপেক্ষা অপ্রধান দৃঢু। 

কজ্জল.''ষ্য. (স")। কাঁজল। কজ্জলী... 
ষ্য. ৬স*)। পারদ ও গণ্ধক যোঁগ উষধ- 
বিশেষ (13180 501017100 ০01 161- 

০01) | (রস-মিন্দুর দেখ ) 
কী ''ণ. (হি”1 স* কণচুষ? কণ-_ 

হুন্দাংশ চোঁষে যে ?)। কপণ। 

কট্, কট্কট..'ব্য. (স* কট ধাতু কর্তনে)। 
: টান দোড়ী কর্তনে; প্রঃ-_-কটু করিয়া তার 

কাটা। মাথা কট্কট করে,কীনে জল ঢুফিলে 
কান পাকিয়! কট্কট করে,--যেন কাঁটিতে 
থাকে ॥ কট্কটানি ॥ কট্কটা, কট্কটিয়া, 
কট্কট্যে-'ণ. (কট্কট+আ, ইয়)। 
কাটিতে থাকে যাহা । কটর*-কট্-রঁধ । 
কটাশ, কটাঁৎ-...কট-শব্দ। 

কটক ''ষা, (স*)। সৈন্য, সেনারক্ষিত রাজ- 
ধানী। 

কটকনা...কটিকন! দেখ। 
কটকী-..য. (স+ কটুকা|)। হিমালয়ের শাক- 

বিশেষের ( 21910117129, 1501108 
শা 

"(হি*)। হিমালয়ের শাক-বিশেষের তিন্ত 
মূল ( 060662108 10170০ )। | 

কট্কটিয়া..য্য. ( স* কর্করেটু?)। শাখাশ্রয়ী 
বর্গের পক্ষী ( 71)-০9601৩1 )| (১) নীল 

কট্কটিয়া'..নীলবর্ণ কীটগ্রাহী পক্ষীবিশেষ 
( ১০9৪1018 076181009 )। ৮ আগ্ল 
দীর্ঘ। টুটকীর ষতন। (চুটকী দেখু)। 
(২) কাল কটুকটিয়া**চএ, বড়, পক্ষ খয়রা, 
ধারে নীল, উদর শাদা পক্ষী বিশেষ (7570- 

এ. 6071015 820158) ৃ 

কট-কবালা “'ষ্য, (আ*। কটি দেখ)। সত 
রাখিয়া বিকুয়-পত্র | 

কট-করঞী-..ফ্য. (স* কটু-করঞু। 'হি*)। 
করজা দেখ । ূ 

কট-ফল...ফ্য, (স*)। হিমালয়ের ও খাসিয়া 
পাহাড়ের আরণ্য তরুবিশেষ (1171708 
0281)| ছাল স্ুুগণ্ধ 'ও কষায়ী, ওষধে : 
লাগে। | 

কট্মট' ব্য. (স* কট ধাতু গরকটন, মট ধাতু 
দত্তে)। গুকটন ও দত্ত-প্রকাশে। চোখ 
কট্মট করিয়া তাঁকানা--চোখ গুকট ও 
তদ্বার! দম্ত গুকাশ করিয়া দৃষ্টিপাত । প্রঃ-- 
কট্মট,.ভাষে ( ভাঃ)। (ভাষায়, কট্মট-_ 
অশুদধ )। কট্মটা"'ধাতু, ৷ কট্মটানি ! 

কটরা'' ৭ (স" কটু +বা" রা-্কটুরা-_ 
কট্রা )।, খরা, কড়া, প্রঃ--কুঁদে কীসা 
কটরা কাঁটে (পিতলের মতন নরম কাটে 
ন| )। 

কটা"' ৭. (স* কড়ার--পিঞ্গালবর্ণ; কিংব! 
স” কট-_তৃণ বিশেষে নির্মিত মাছুর। অত-ঃ 
এব কটা-_-কট 4:আ-_ খড়ের বর্ণ বিশিষ্ট )) 
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কটা শূত্র বেঁটে মুসলমান-__ইহীদিগকে | 
বিশ্বাস নাই। অর্থাৎ ত্রা্গণের বর্ণ গৌর, 
শৃর্রের কাল, এবং মুসলমান দীর্ঘাকার হওয়া 
সাধারণ ছিল। কটা-চোথ'.পাঞবর্ণ চক্ষু 
বিড়াল-চোথ। কটা-চোখুয়া, কটা-চোখে 

'**কপিলাক্ষ) স্ত্রী' কটা-চোখী। কটিয়া, 
কট্যে“'গ. বিবর্ণ। কটা.*ধাতু। কটা-ই-- 
কটাবর্থ হই। প্রাঃ_-তামুক খাইলে গৌঁফ 

কটাইয়া যায় । কটানা । 
কটাল..'ষ্য. (স* করাল--উচ্চ, বৃহৎ। করালে! 

দত্ত,রে তুঙ্গে-_অঃ। হি* কটাল। ম* উধান 
বা" উজান )। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা 
তিথিতে সমুদ্র ও নদীজলের স্ফিতি 
(5011116-010) 1 মরা কটাল..'সপ্তমী 

অষ্টমী তিথির জোয়ার (17681-6106 ), 

কটালের বিপরীত । কটাল ডাঁকা-গ্রবল 

জোয়ারে জলের শব | কট্মুলিয়! জোয়ার 

''*কটাল। 

কটি..'ষ্য, (স*)] কোমর। 

* কটি, কইট, কষ্ট...ষ্য. (স* কটি সময়-বন্ধ; 
কট সময়- মে) | সময়-বদ্ধ, লিয়ম, 

প৫__কণ্ট করা-নিয়মে বদ্ধ হওয়া । 

কটিকনা, কস্টকনা-..ষ্য (ও কটু-কনা। হি, 
কটকনা, কটখেনা- আদর্শ | আসাঁ* কট- 

কিনা ছুর্লভ | বোধ হয় করিকরণাঁ_ কটি- 
কর্ণ হইতে )। কষ্টকর নিয়ম। * 

কটিরা, কটিলা...ষ্য. (হি কতীরা । স" খদ্দির 
হইতে ?)। বুক্ষবিশেষের (5661০0119 

16179) নির্যাস বা আঠা। এই গাছ 

* বঙ্গাদেশে নাই। (২) পারস্ত দেশীয় ক্ষুপ- 
বিশেষের (48508569185 10615660515 ) 

'মির্ধাম বাঁ আঠ (08580870)1 কাপড়ে 

খা 

ছিট করিতে এই আঠা লাগে । (৩) হনুদা 
শিফুল-গাছের (০9001050110 ৮10 €০৪- 

89011) ) আঠা। ২... 

কটু-কাটব্য..ষ্য, (স* কটু--কর্কশ, "সৎ 
কাঁটব্য- কটুতা। কাঁটব্য শবের সহচর 

* করিতে কটু । কটুভাষা। | 
কটুয়'. কটো দেখ। 
কটো...ব্য. ( স* কট ধাতু আবরণে । কটুয়া 

_কটো। তু" জলুয়া--জলো। যশোরে 

* কটো, কোটা । কৌটা দেখ )। কৌটা, 
প্রাঃ_ আমার চরণ ধুলি রাখ কট)য়া- ভরি 
(চৈঃ চঃ)। ৪ | 

কটোরা..'য্য, (স*--শবকল্পঃ) | মাটির বাটা। 

(কটোর! বড়, খুরী ছোট । কটোর মন্দিরা- 
কার। ও: সোঁণাঁর কটোরি কুচযুগগিরি 

কনক-মন্দির লাগে (চগ্ডীঃ) (লাগে বোধ 
হয় )। 

কঠিন..ণ (স*)। দৃঢ়, নিষ্)র? বষ্টকর) 
দুঃসহ) ও1£- কঠিন সময় । 

কড়-"“যা, (স* কট, কটক- স্থত্র, রজ্জু)। 

যতু-নিগ্সিত বলয়। বিবাহকাঁলীন হস্ত 
হুত্রের (কিংবা কঙ্কণের) অন্গকরণে 

নির্মিত বলয়। হাতে দৌড়, এমন কি 

লোহার বেড়ী (নো) দিয়! কন্চাকে বর 

বাধয়া আনে। হাতের কড় ও নো আয়- 

তির লক্ষণ । (২) বড়শী বাধিবাঁর দৃঢ় স্থতর 

( যেমন, আকনা, মুর্বা গাছের আশ, রেশম | 

পাট ইত্যাদ্দ)। (৩) (সং কলি)। ফুল, 

পাতার ক'ল। (৪) (গোড় হইতে 1)। 
হাতীর পা, প্রঃ-_কড় পাতে মহী (চৈ 
মঃ)__পৃথিবীতে হাতী প| নোয়ায় '। 

কড়ংকর্ক' ব্য. (স* কড ধাড়ু, ভক্ষণে। কড় 
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--কর্কশীভানে:)। শুফ কঠিন দ্রব্য ভক্ষণে। 
প্রঃ--কড়কুড় করিয়! হাড় চিবান! ১ কড়- 
কড়া, কড়.কড়িয়া, কড়কড়্যে-_শুখাইয়া 
কঠিন, প্রঃ কঃ ভাত, কঃ সুড়ি। 
(২) বজ্জের ঘর্ঘর শবে; গাঃ_-কড়কড় 

কড়ে বজ্ পড়িল. ভূতলে (মেঘনাদবধে ) 
(কড়ে-কড় শকে)। কড় কড়া! ''্াতু, 

কড় কড়াই-_ভক্ষণে কড়কড় শব হই॥ 
কড়কড়ানি ॥ 

কড়কচ-“'ব্য. (সঃ কডক)। হ্্ধ্যতাপে পক, 
খাদ্য লবণ। করকচ দেখ। 

কড়কা""'ধাু. (স* কটুকথা-_কটুক! হইতে? 

স* ক্ধ-_দস্ত--হইতে কড়ক ধাতু হইত; 
তু* হি* করক-_ব্যথা |) কড়কাই--কটু 
কও! শোনাই, তর্জন করি॥ কড়কানা। 
কড়কানি ॥ 

কড়চা" 'ষ্য. (স* কট-_রজ্জু-কড় দেখ) 
চা-_সাদৃশ্তে )। ছুই তিন খাই দোড়ী 
পাকাইয়। মোট! দোঁড়ী। 

কড়চা..'ষ্য, (সৎ হইতে 1) চৈ? অমুতে 

(আদি), “তথাপি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়- 
চায়ঃ ল্লৌকদবয়ং। কড়চা শব্ধ স* রূপ 
পাইয়াছে। তু* ও* কটপ1, আসা* কতপা 
_-আঁদেশ বা উপদেশ। শ্রেণীবদধাকারে 

লিখিত বিবরণ; গ্রঃ_ কড়চা করিয়! কিছু 

লাগিল লিখিতে ( চৈঃ চঃ)। (২) জামপারী 

সেরেস্তার ষে কাগজে প্রজার ওয়াশীল-বাকি 
লিখিত থাঁকে । 

কড় মড়''ৰ্য, (স* কড ধাতু ভক্ষণে; মঞ্ড, 

মডি ধাতু বিভাজনে )। . তক্ষণার্থে দত্তের 

পরম্পর ঘর্যণে। 

গ্ঃ--কড়মড়ি তীমদত্ত' ( মেঘনাদ বধে )1 - 
কড়অড়ি, কড়অড়ানি, কড়.মড়ান! ॥ 
ভারতে, রথরী স্থাবর বজ্কের কড়মড়ী । 
এই কড়মড়ি শবের প্রয়োগ ঠিক হয় নাই। 
কারণ ভক্ষণের অর্থ ন|! থাকিলে কড়-মড় 
বলা যায় ন। বঙ্কের কড় কড়ি ঠিক হুইত। 
কিড়মিড়_-মৃদ্ব কড়মড়ে; কুড় স়্-_ 
আরও মৃদ্ধুভাবে । . 

কড়মা''ষ্. (সৎ কলম--ধান্তবিশেষ )। 
ধান্তাদি বর্গের দীর্ঘায়ু ঘাস বিশেষ । হূর্বাঁ- 
ঘাসের মতন লতাইয়া যায়, কিন্তু, মোট । 

কড়সী-..ফ্য,. (স* কর্ট-ুত্র-)।" ঘুন্সী। 
(ভাঁঃ)। 

কড়-ইাস..'য্য, (স* কল-হংস)। প্নববর্গের 
পক্ষী বিশেষ (0197 128 ৪০০3০. 40361. 
19185) | গলা লম্বা, পা ছোট। শীতকালে 

বঞ্জাদেশে ঝাকে ঝাকে আসে। হাঁস 

দেখ। ৭ 
কড়া .'ষ্য, (স* কট; কড় দেখ)। পাকান! 

দৃঢ় রজ্জু;) চোরকে কড়া মরা-_ এইরূপ, 
দোড়ীর প্রহার (প্রায়ই কোড়া শোন! 
যায় )। ''ষ্য. (সৎ কটক--বলয় )। বলয়, 

. প্রাঃ- লোহার কড়ী_ আংট!। ..ব্য, (সং 
কিণ; তু* আ* করহ-ঘা)। কঠোর 
ত্বক, প্রঃ£--করেতে হইল কড়া সিঞ্ধি বেটে 
বেটে ( ভাঃ)1-, ৭ (স* ক্টু, কঠোর )। 
কটু, পাঃ__কড়া! তামুক, কড়া ভাজা মাছ 
ছুষ্পীচ্য। কঠোর, প্রা-কড়া মেম্বাজ__ 
উগ্র স্বভাব। কড়াকৃকড়-''গ. অতিশয় 
কড়া; প্রঃ -কঃ পাহারা । 

গ্রচ দাত কড়মড় | কড়া...ফ্য. (স* কণা--কড়া। .স” কপর্দক 
করিয়! খাইতে আসে কড় অড়া'..ধাতু, |. হইতেও আসিতে পারে, কিন্তু কড়া অর্থে 
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মি
 

' কপর্দক নহে। অধিকম্তযখন কড়ী শব্দ ূ কড়ী-.'ফ্য..ণ. (কড়া1ঈ হস্বার্থে)। ছোট 

আছে, তখন কড়া অর্থে বৃহৎ কড়ী 

বুরাইত। হয়ত স* কণা কপর্দক ছুই 

শব্দই কড়! শব্দের মূল)। গণিত সঙ্থয! 

, বিশেষ, এক পণের ৮০ ভাগের ভাগ। 

কপর্দক-মুদ্রা, গুঃ_-ঘরে ছকড়ার সম্বল নাই। 

. কড়াকিয় ..ষ্য. (স* কণাঁক+বাণ ইয়া )। 

কড়াসম্ঘশ্ধীয় গণিত। কড়ানিয়।'ষ্য. 

(স* কণা+কাকিণী_ কড়াণী-কড়ানি; 

কড়ানি+ইয়া ) কড়া-কাঁক-সন্বত্ধীয় 

গনিত। যথা, ১ কড়া ৪ কাগ, কাঁক 

( দেখ)-৩ কাস্তিন৯ দস্তি-৮০ তিল। 

কড়া-কান্ত ''কড়া, এমন কি কান্ত পর্যস্ত 

(প্রায় সহচর শব্দ )। 

কড়। ''বুড়! আঙ্গুল ছাড়া আঙ্গুলের বেধ 

পরিমাণ, গ:-_পাটার দল (বেধ) ৪ কড়া 

( কড়ীর স্ব,লতা হইতে )। 

কড়াই, কড়া''ষ্য. (স* কটাহ-_লৌহাদেঃ 

পাকভীজনে- মেঃ)। লোহার ভাজন পাত্র । 

কড়ার-'.করার দেখ । 

কড়ি...ষ্য. (স* কাণ্ড হইতে কীঁড়, অপভ্রংশ । 

কড়ি। কড়ি শবেরক বর্ণে প্রস্বন;) ইহা 

হইতে বোঝা যাইতেছে, কনা হইয়া ক 

হইবার ছিল। ও* কড়ি; ও* ভাষার! 

মিয়মানুসারে.ক ঠিক | হি* কড়ী শেষ স্বর 

দীর্ঘ। মণ তুল্চই-_-স* তুল ধাতু হইতে) 

শরদল দেখ )| ছাঁদ-ধারণের দীর্ঘ কাষ্ঠ- 

কাঞ্চ। 

কড়িয়াল, কড়িয়ালি .'ষ্য, (স* খলিন হইতে? 
ও* কন্চিআরি )। অস্থাদির মুখস্থিত বন্মা 

বন্ধনের লৌহ্-ৰলয় | 

(ক্কৃতিঃ লং)। 

কড়/-বলয়; আংটা।'''গ' (কড়া_ _কটু 

হইতে )। উপর, গ্রঃ_কড়ী সর, কড়ী 
মধ্যম (সুর দেখ )। 

কড়ী..বা. (সৎ কপর্দক; কড়া দেখ)। 

» সমুদ্রজ খোলক প্রাণী-বিশেষের (058৪ 
[7)11008) খোল। কানা-কড়ী-""ষে 

কড়ীতে কানা-_ছিদ্র আছে। ঘি'চি কড়ী 

...যশোরে গেঁট্যে কড়ী ; ও* গষ্ঠী,কৌড়ি ঃ: 

, কবিকঙকণে ঘেচি কড়ি। বোঁধ হয়, দেচু 

(দেখ) কচুর দেহের সাদৃশ্তে থেচি--ঘি চি)। 

যে্কড়ীর দেহে উচা উচা অংশ আছে। (২) 
কড়ী-রূপ মুদ্রা, অর্থ, বেতন, মুল্য, শক । 

(পূর্বকাঁলে ২০টা কড়ীতে এক পয়সা এবং ১ 

কাহন কড়ীতে এক টাঁকা মূল্য হইত | কবি- 
কঙকণ এবং স্থতিশাস্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা 

দেখ। সম্প্রতি ১০০টা কড়ীতে ৯ পয়সা )। 

কাঁনা কড়ী কিংব। ঘি'চি কড়ী মুদ্রা হয় না। 

কড়ীআলা..'( আলা দেখ)। ধনবান। 

কড়ী-কষা”.কড়ীর মূল্য আনয়ন-বূপ গণিত। 
কড়ী-খেলা""*কড়ী লইয়। ছুই কিংবা চারি 

জনে খেলা । কড়ী-পাতি-..( পাঁতি দেখ)। 

পয়সা-কড়ী, টাকা-কড়ী, কড়ী-টড়ী, গা 

কর্পুর কহিছে সঙ্গে কড়িপাতি নাই (মাঃ)। 

প্রবা দ, কড়ীতে বুড়ার বিয়ে-_টাক! দিলে 

বৃদ্ধেরও বিবাহ হইতে পাঁরে। 

কড়িয়া, কড়্যে..'ণ. (স+ কনিষ্ঠ, কণীয়ম্-_ 

কণিয়া-কড়িয়া । স* কণীনিকাঁ_- 

( নিষ্ঠা )-__-কড়িয়া)। কনিষ্ঠ, ছোট, 

পঃ--কঃ আজাল। 
ঘোঁড়ার লাগাম কড়িয়! ১ কড়্যে রাড়ী- স* টিন ভাল 

কড়িয়া)। কন্ঠা অবস্থায় বিধৰা। 
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' কণ্কণ "*ব্য. €স* কণ ধাতু শব্গে, আর্ত- 
নাদে)। তীব্র যন্ত্রণায়। শীতে হাভ পা 
কণৃকণ করে--এত শীত লাগে ধে আর্তনাদ 

করিতে হয়। কণৃকণা, কণ্কণিয়া, কণ্- 
কণ্যে-''অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক । কণ্কণাঁনি, 
কণ্কণানা | | 

কণিকা-“'ষ্য. (স*)। হঙ্মাংশ ক্ষুদ্রততগুল 
যোগে পক কুশরানন ( ওড়িয়া, কণিকা- 

প্রসাদ )। 
কণ্টী-.ষ্য (স*)। কৃষ্ণচুড়াদি বর্গের বন্ধ 

বৃহৎ অল্ল-কণ্টকময় ক্ষুপবিশেষ (0255৪1- 

01012 0181058) | পাতায় ৫₹--৯ জোড়া 
পর্ণ; ফুল হলুদ, বর্ধাকালে ফোটে । ফল 
বাঁ শুণ্টা চেপটা, দৃঢ়, ২৩ আঙুল লক্বা। 
কষায্বরস নিমিত্ত শুটা প্রসিদ্ধ। টিয়ারি। 
দেখ। | 

ক...ব্য. (স")। ক । কণ্শ্বাস-.'কঠেশ্বাস 
_-মৃত্যুর পূর্বে । কণ্ঠস্ব-.'ণ. মুখস্ব। কণা 
“যয. (স*কণ্ঠ)। কণ। কগ্ঠার হাড় 
'*( স* নাম জত্রু)। কণ্ঠের নিয়দেশের 
ছুই পাশের ছুই হাঁড় (০18৮1০19)। কমা 
'“ষ্য. (স*)। কণ্ঠের নিয়দেশে পরিধেয় 
ব্ণনির্মিত মালা । কষ্ঠী-'কণ্ঠমালা, তুলসী 
গাছের মাল্য (বৈষ্ণবের )। কণ্ঠীধারণ 
'* কণ্ঠে কষ্ঠী ধারণ (কণ্ঠের নিয়ে নহে)। কণ্ঠী 
ধারী..“য্য, বৈষ্ুব-বিশেষ। কণ্ঠী বদল 
করা--কন্ঠী-পরিবর্তন ( বৈষ্ণবের বিৰাহে)। 

কত"'ণ. (সৎ কিয় কতি। ও* কেনে) 

হি* কেতা, কিতনা; ম* কেবটা)। কি 
পরিমাণের, কি সঙ্খার। প্রাঃ--কত জল, 
কতক্ষণ, কত তুমি, কত লোক! কতক 
'**ণ- ( কত +- এক প্প্রায়ার্থে ; প্রাচীন, বাণ, 

. যতক হয় নাই।) 

কতল-:''ষ্য. ( আ)। 

*কতলা "ধাতু, (কচট। দেখ । হি* কতরমা, 

কতেক )। কিয়দংশ, গ্রঃ--কতক লোঁক 
গিয়াছিল, কতক জমিতে চাষ হইয়াছে । 
(অতএব কতক-খানি শবে পুনবুক্তি-দোষ 
ঘটে। প্রাচীন রূপ, বাতেক পূর্ববর্তো 
চলিত আছে। তু* যতেক। যতেক এখনও 

কত কি'**এত রকম 
যে বলিতে পার! যায় না। কতকটা... 
কতক পরিমাথে (টা দেখ )। 

নরহত্যা। 

কতলন! | এই হিন্দী রূপ কেহ কেহ প্রয়োগ 
করেন। কিস্তু। বাঁণতে কটা, বর্ণ-বিপর্যয়ে 
চকটা ধাতু প্রসিদ্ধ। স* কাখ হইলে 
কাথাই হইত )। কতলাই...ঘষিয়! ঘষিয়। 
ধুই। কতলানা ॥ 

কতি, কথি'""ব্য, ( স* কুত্র)। কোথা 

(প্রাচীন পদ্যে)। (কোথা দেখ)। 
কতি"' ণ. কি, কিসের, প্রাঃ-_স্বজনি হাম 

জীয়ব কতি লাগি (জ্ঞানদাস )। (অশ্রীচঃ) 
কতেক"" ণ. (কত দেখ)। কত, প্রঃ--দরশে 

পরশে কতেক সুখ উঠে (জ্ঞানদাস )। 

কত্তা-"ষ্য.* (স* কর্ত1)। প্রভু, বিধাতা, 
কার্ধকারক। গৃহের প্রভ্ কতা) কতার 

সত্রী-গিন্নী। কত্তা-গিমী-- গৃহের স্বামী ও 

স্বামিনী। বিপদে ভগবান রক্ষা-কত্তা, কম্ম- 

কার অভাবে কাজ হয় না। তা বলিয়। 

যাকে তাকে কত্তাত্তি (কর্তৃত্ব) করিতে 
দেওয়া চলে না। কেহ কেহ কত্তাত্তি 

ফলাইতে চাঁয়। (এই সব প্রয়োগে কতা 

শব সর্বদা শোন! যায় । সুতরাং ঠিক গ্রাম্য * 
বল! চলে না) কত্তা-ভ্জা-""যা, বৈষ্ণব. 

সম্প্রদদায়বিশেষ | এই সম্প্রদায়ের কর্তাকে 
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“জনা কর! হয় বলিয়া নাম। (কর্তা-তজা 

শব্ধ সংস্কৃত ও বাঞ্ালার মিশ্রণ, সুতরাং 

ঠিক নহে)। 

কথক..'যা, (স*)। যিনি পুরাণকথা কহেন। 

কথকতা...ষ্য, (স*)। রামায়ণ পুরাগাঁদি 

পঠন ও ব্যাখ্যান। 

কথা-*“ষ্য, ( সৎ কথা-_শ্রীপ্ধ-কল্পনা )। বহু 

অসত্য ও অন্প-সত্যমিশ্রিত প্রবণ্ধ (তু 

স* “ক্থা*সরিৎ-সাগর, বা" গ্ীবৌধচন্দি- 

কথা...বৃথা আশাজনক । কেট-কেঁটা কথা : 

কটু বাক্য। কুট-কচালা কথা''ক্ষুত্র 

ক্ষুদ্র বিষয় বিচার যে বাক্যে আবশ্বক। 

আপনার কথ। পাঁচ কাহন'''নিজের কথ 

সঙ্যায় পচ কাহন (বহু), অপরে আর কি 

বলিবে ? গায়ে পড়িয়া কথা কহাঁ'.'যে 

ঃুনিতে অভিলাষী নহে, তাহার সহিত কথ! 

আরম্ভ। কথ! উদ্বাঁত ( গ্রা* উৎখাত ) 

করা...প্রাসঙ্তা উত্থাপন । (কহ ধাতু দেখ)। 

কার “কথাঃ, ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “কথা-.! কথে'''ণ' কত ( গ্রাচীন পদ্যে )। 

মালা); কল্পিত প্রবণ্ধ, গ$--কথার ; কদম'''য্য. (স* কদদ্ব। বর্ষাকান্নে ফুল ফোটে 

কথায় বল! (তু* কথা-উপকথা, কথা__ 

উপকথন-_সহচর শব্দ )) বৃথ! গল্প, কি্ব- 

দৃত্তি? বৃত্তান্ত, প্রস্তাব, মন্তব্য, উপদেশ ) 

সত্য, প্রতিজ্ঞা, প্রঃ--কথা দেওয়া) বাকা, 

উত্তি, শব্ষ। কথা-বার্ত!'.( সহচর শব্ব। 

তু* হি” ৰাত, প্রয়োগে বাঁ" কথার তুল্য )। 

কথা-বার্ত করা (কহা বল! নহে)। 

কথার আঁট, আটনি, বাণ্ধনি '"বাঁক্ের 

্যায়োচিত সঙ্জাতি। কথার ধারা ''রীতি। 

কেমন ধারা কথ! "কেমন রীতির কথা। 

কথায় কথায় ''প্রসষ্গে ৷ কথাত্তর ''কথার 

_.প্রৃতিজ্ঞার প্রভের্দ। কথার টালি (টীল), 

টল...কথার প্রকীরাস্তর, গ্রতিজ্ঞার স্মলন। 

স্বরূপ কথা--'সত্য কথা, গা: হনুমান যাহা 

বলিল স্বরূপ যদি হয় (কৃত্তিঃ )) শ্বাশুড়ী 

'্বলিয়া নাম অঃ টীঃ)। প্রপিদ্ধ ,তরু 

(4700100601)8105 ০8090)08) | বহু 

পুপ্প গৌলাকারে দন্নিবিষ্ট থাঁকিয়। কন্দ;ক- 

বৎ দেখায়। বহু পুপ্পের বহু ফলও সংশ্লিষ্ট 

হইয়! পড়ে । (২) কদন্ব বৃক্ষাকার আঁতস- 

বাজি-বিশেষ। কেলি-কদম্ব, কেল-কদম 

'*াষ্য (সা গিরি-কদন্ব। ও* কেলি কদণঘ, 

কুরুম)। কদন্বের সদৃশ তরুং গিরিতে__- 

অরণ্যে জন্মে। নদী-সন্নিহিত গ্রামেও ছুই 

একটা দেখা যায়। (গিরি শব হইতে 

কেলি?)। কদস্বের ফল পরস্পর জুয়া 

ধায়, কেলি-কদম্বের ফল তেমন জোড়ে 

না। পাঁতাঁও ঠিক এক প্রকার নহে। কাঠ 

হলুদাবর্ণ। স* নাম ধারা-কদঘ্বও আছে, | 

কারণ গাছের কাণ্ডে স্ুল শিরা থাকে । 

(কবিকঃ)। উচিত কথা*'স্যাষ্য কথা, বিশেষ (তৃ* স* আস্বন্দিতক )। 

 গ্রা£কহিলে উচিত কথা মনে পাছে | কদমা...ফ্য. (স* কদম্ব হইতে )। শর্করার 

পাও ব্যথা, যেব! ছিল ললাট লিখন কদস্বাকার লাড়ংবিশেষ (,চৈঃ চ১)। 

(কৰিক্ঃ) | আরোপিত কথা" 'মনগড়। কদর.''ষ্য, (আৎ ) | গুণ গ্রহণ ) সঙ্গার। 

কথা। আমড়াগাছিয়া, আমড়া-গেছ্যে : কদরের লোক..*আদ্রনীয় ব্যন্তি'। 
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 ক্দল.“ষ্য' (সর্পকন্মথল )। 'কঙ্দল। কদল- 

ঝগড়া.''( সহচর শব্দ )। কলহ। কঁদলিয়া, 

কদল্যে-''ণ. (কদল+ইয়া)। কম্দলশীল। 

কোহনী)। উপর ও নীচের হাতের মাথের 
সন্ধি (61১০%)। কন্ধুটি-.'( কানটি, মুখটি 
দেখ)। কম্ুই দিয়া আঘাত। 

কদাচ"“ব্য. € স* কদাচন)। কোন সময়ে। | কন্কাবতী...ফ্য. (স* কনকবতী)। ছেলে 
কদাচ্"ব্য, (স" কদাচন, কদাচিৎ )। কখনও 

কখনও । 

কদাপি'"'ব্য. (স*)। কখনও । + 

কর্দিচ্ (গ্রা*).*"ব্য. (কদাচিৎ )। কখনও 

কখনও । 

কছু **ষ্য. ফা" কদু। তুঃ সৎ কুম্মা্চ)। লাউ। 
কনক.**ষ্য,( স*)। সোনা; সোনার বালা, 

প্রঃ হাঁতেতে *কনক পরে বাহুতে কঙ্কণ 

(কুভিঃ। কনক-টাপ।."“ষ্য. স* কর্ধিকার। 

কনক-চম্পক--বৈদ্যকে)। বশ্ধু শাদি বর্গের 
বৃহত্খ তবু (20519576177 80116011- 

)। পাতা বড় বড়, চওড়া, রোমশ। 

বৌটা পাতার মাঝে। ফুল বড়, শীদ॥ 

তীত্রগণ্ধথ। ফল লম্বা, পাঁচ-পাঁশিয়া । 
(কবিকঃ)। (ঠাপা, মুচকুন্দ দেখ)। 
কনক-চুর ''ষ্য. (স* কনক-্চুর্ণ)। ধান্ত- 
বিশেষ । কনক ধুতুরা..*ধুতুরা দেখ। 
কনকাঞ্জলী...ব্য, (স*)। প্রতিমা-বিসর্জনের 

পূর্বে স্বর্ণাদি দ্রব্য দেবীকে অঞ্জলি করিয়। 
গ্রদান। কনক-করবীর.'ষ্য, (স*)। 

কৰিক£ বোধ হয় হলুদ! কলিকা ফুল। 
হি* কমিয়র, কনের । 

কনয়া ''ষ্য. (স* কনক )। রুনক। (বৈষ্ণব 
পদে) 

কনষ্টবল-..ষ্য, ( ই* ০০75815)1 পুলিশ 

প্রহরী। কমষ্টবলি '*কনষ্টবলের কর্ম। 
কনিষ্টি (গ্রা* )...ণ. (স* কনিষ্ঠ)। কনিষ্ঠ। 
কছুই...ব্য. (স* কফোপি। ও* কহ; হি* 

ভূলন! গল্পের এক রাজকন্া | 

-কন্দ (শ্রাৎ )-*"ষ্য,( স* স্কন্ধ)। স্বধ (শু 
পু$)। কনা-কাটা-.'ষ্য. স্বপ্ধ-কাটা দেহ, 
কৰণ্ধ) মুন্ডহীন ভূতযোনি । (গন্না-কাটা 
দেখ)। 

,কন্দ -'ষ্য. (স" খণ্ড । আ)) খীঁড়, চীনি। 
কন্দল *“ষ্য. (স*)। কলহ। কন্দলিয়া.*.৭. 

(কন্দল+ইয়া)। কলহকারী (পু স্ত্রীং)। 
কন্দুল (গ্রা* )."*কন্দল। কন্দুল-ঝগড়া..' 

(সহচর শব্দ)। কলহ। 

কণ্ধ-''ষ্য. (সৎ স্বন্ধ)। স্বণ্ধ, কাধ ।...ফ্য. 

(স* কবশ্ধ)। নির্মন্তক দেহ। 
কন্ে, কনে ''ফ্য, (স* কন্তা)। বিবাহ: 

যোগ্য! কন্তা, সদ্যবিবাহিতা কন্তা । কনে 
দেখা ''বিবাহের পুর্বে কন্তার লক্ষণ পরীক্ষ|। 
কনে-বউ.'অল্পবয়ঙ্কা বউ । বর-ক্নে... 
বরও কন্তা। মিতক'নে, নিতক'নে.."ষ্য. 
বিবাহের কন্যার সথী। (কনে বানান অশুদধ) 

কপ্কপ-"'ব্য. (স* কপ ধাতু চলনে )। দ্রুত 

গিলনে, প্র ঃ--কপ্কপ করিয়া সন্দেশ, 

ভাত গেলা । (খপ দেখ) 

কপচা.."ধাছু, ( স" কুপ্ত__নিয়মিত_হইতে | 
স* কল্পন_কর্তন (হেমঃ)। কপচাই_- 

অগ্রভাগ ছেদন দ্বার নিয়মিত স্থৃপ্রী করি। 

চুল, গাছের ডাল কপচানা-_কাটিয়! সুশ্রী 
করা। (২) পাখীর বোলি আরম্ভ করা, 2 

-_্সারী, কপচাইতেছে-_বোলি আরম্ত 
করিতেছে । 
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কপাট .'ষ্য. (স*। ও* কপাট; হি* কেবাড়; 

ম* কবাঁড )। দ্বারের আবরণ। একান্তে 

কপাট... একখানি+ইয়া)। একখানি 

কপাট যাহা দ্বারা দ্বার আবৃত হইতে পারে। 

এক বঝাঁইল কপাট ''সমান এক জোড়া 

কপাট (ঝাইল দেখ)। এক বাইল.''এক 

জোড়ার একখানি (বোইল দেখ )। কপাট 
ঝোলানা'..লোহার হাঁসকল (দেখ) ও 

ডোমনী (দেখ) দ্বারা, কিংবা! কব্জা দ্বার! । 

কপাট দেওয়া...দ্বার বদ্ধ করা। কপাট 

আঁওজানা..'ঈষৎ মুন্ত করা । 'াঁত-কপাটি 

_্ীত দেখ । কপাটা -'ষ্য. (হি* কবড্ডা) 

বালকদিগের ছুই দলে খেলা-বিশেষ, হাঁড়- 

ডুড়ু খেলা । 

কপাল ''ষ্য. (স*-মাথার খুলী। ইহা হইতে 

ভাগ্য, যথা কপাঁলং কপালং কপালং মুলম্)। 

অদৃষ্ট, ভাগ্য । ললাট। কপালিয়া, কপাল্যে 

..( কপাঁল+ইয়া)। ভাগ্যবান । আধ- 

কপাল্যে ..ললাটের অর্ধাংশে বেদনা । 

. আট-কপাল্যে ."( দ্রেখ )। উচা-কপাল্যে"* 

যাঁর ললাট সম্মুথে বহির্গত; যার অদৃষ্ট 

স্প্রসন্ন। ছার-কপাল্যে' "যার * কপালে 

ক্ষার ব। ভম্ম মাত্র আছে, দুর্ভাগ্য । জোর- 

কপাল্যে-"'যাঁর অদৃষ্ক বলবান, প্রসন্ন। 

পোড়া-কপাল্যে "যার অদৃষ্ট মনা । স্ত্রীং 

পোড়াকপাঁলী ৷ কপালের লিখন কথা" 

ললাঁট-লিপি (বিধাতীর)। উচা কপাল-.' 

ললাট সম্মংখে বহি্গত। (কুলক্ষণ)। সোজা 

কপাল '.যে ললাট সোজা দীর্ঘ উঠিয়াছে। 

* নীচ কপাল ''অল্প পরিসর। কপাল পোড়া 

ূ '**অদৃষ্ট মন্দ হওয়া। কপাল চাপড়ানা'"" 

ললাটে করাঘাত (দুঃখে )।| কপাল ঠোকা 

..*তজ্ষ্ট দেবতাকে গড় রুর!। কপালে, 

ঘা.মারা .'ললাটে আঘাত করা। কপাল 

ফাট।-..অদৃষ্ট ভাঙ্গা । 

কপাঁলী-...ষ্য, (স*) | শিবের এক নাম। 

(২) শণ-সথত্র বিকৃয়ী জাতিবিশেষ।. (৩) 

« (কপাল-_ললাট হইতে )। চৌকাঁঠের 

উপরের কাঠ। (৪) খাঅই দেখ। 

কপি ..ফ্য. ( ই” ০০2) প্রতিলিপি, প্রতি" 

লেখ। (২) কৌপি দেখ। ্ 

কপি-কল ..ফ্য. (স* কপি__বানর_-হইতে ?) 

যে ছোট চাকায় দৌড়ী পরাইয়' ভারী বন্তু 

তুলিতে পারা যায়। (ই 90115) ) 

কপিঞ্জল -'ষ্য. (স") ফটাক-জল পাখী (দেখ)। 

কপিলা-.'ষ্য, (স*)। ধেস্ু। কপিল! বাছুর 

,.স্ত্রীব২। (গ্রাৎ কইলা ) , 

কগ্প,র (গ্রী" )--ষ্য, (স* কর্পুর। ও" কপুৰ) 

হি* কপুর) মণ কাপুর)। কর্পুর (দেখ)। 

কফ "'ষ্য. (সণ। ফা*)। শ্লেম্সা । কফ করা "' 

শ্লেম্মারোগ হওয়া, কফধাতুর প্রকোপ করা। 

কফ বস! ''শ্লেম্স। শুখাইর। যাওয়া । কুয়া, 

কফো...( কফ+উয়া)। শ্লেকস।প্ররূতি। 

কফ .'ষ্য, (ই* ০ঘ্ি)। জামার হাতার 

মুখ। 

কফী-..ফ্য. ( ই* ০০696) কাঁফি দেখ। 

কব্-কব ব্য. (স* কর্ব, খর্ব, গর্ব-_গতিতে)। 

জলাদি দ্রব পদীর্ঘের গতি-শবে, প্রঃ জল 

থেয়ে পেট কব্কব করিতেছে। (কুবকুৰ 

দেখ )। ্ 

কবচ ..ষ্য (স”)। রক্ষা-কবচ, মাহুলী। রক্ষা" 

মন্ত্রাদি। 

কবজ ''ষ্য. কর 
কবর "'ষ্য, (আণ। * স* গহ্বর )। গোর 
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শবের গর্ত। কবরিস্তান 
গোর-স্বান। | 

কবালা'“ষ্য. আ)। বিক্য়পত্র | গ্রা" কয়লা । 

কট-কবালা..'সর্ত রাখিয়। বিকয়। 
কবি.'ষ্যং (স*)। কবিতা-কর্তা ; কাব্য- 

'রচয়িতা। কবিরচিত গাঁন বা কবির? 

কবির লড়াই.**কবিতায় ছুই দল *কবির 
কলহ। উত্তর গাওয়া-গায়ি..-উত্তর-প্রত্যুত্র 
গান করা। কবিআলা..( আল! দেখ) 

কবিগান-কারক। 
কবিরাজ-..্য. (স* কবি__পঞ্ডিত, রাজন্__ 

হইতে রাজ । “কবি-রাজ-_কবিশ্রেষ্ঠ | "বৈদ্য 
অর্থেও পণ্ডিত আছে। আমুর্বেদে অভিজ্ঞ 
_-বৈদ্য। কিন্তু, কবি ও কাব্যের সহিত 
ক্লেগ-চিকিৎ্সার সম্ব্থ কি? বাঁণতে কৰি- 

রাজ অর্থে বৈদ্য ) ও* হি* ম* তে এই অর্থ 

নাই)। আয়ুর্বেদ মতে রোগ-চিকিত্সক। 
কবিরাজি .'বৈদ্যের বৃত্তি, বৈদ্যচিকিৎসা | 

কবিরাজী--' বৈদ্যশান্ত্র-সম্বপ্ধীয়। কবিরাজ 

দেখানা ''কবিরাজ দারা চিকিৎসা করানা। 

কবুতর "'ষ্য. (ফা* কবৃতর)।, কপোতি, পায়রা । 

কবুল...ষ্য. (আণ)। স্বীকাঁর। কবুল-জবাব 

'**(যা*)। দাঁবি সত্য বলিয়া উত্তর 

(আদীঃ)। কবুল-জমা-.'(যাঁ*)। অঙ্জী- 
কতকর। কবুল'' ধাতু । কবুলি-সত্য 
বলিয়া স্বীকার করি। কবুল! ॥ কবুলিয়ৎ.. 

ষ্য..আা*)। কর দিবার অঙ্গীকার; পাট্টার 

প্রতিব্প। কবুলা-'ধাতু. কবুলানা ৷ 
কবে'''ব্য, (স* কদা! | ও* কেবে; হি* কব, 

ক; ম* কেবহা)। কোন্ দিবসে। 

(কতু দেখ) 
কব্জা-“ষ্য. (আশ)। সশ্রিান$* লোহা 

“পা, ( আৎ* )। পিতলের সম্ধিপত্র। হাতের মপিবশ্খ। 
কব্জী-'*ছোট কব্জা, মনিবন্ধ। 

কতু'.-ব্য. (স* কদাপি | ও* কেবেছ্ে; হি* 
কভী, কৰহী) ম* কর্ধী)। কদাপি, 
কখনও । (পদ্যে)। প্রঃ-আমি ত 
বৎসর সাত মুগ মারি খাই ভাত, এমন তত 
কতু নাহি দেখি (কবিকঃ)। 

কম.''ণ' (ফা*)। অল্প, নান, ঈষৎ । কমতি 
'*'ষ্য, কম+তি, ভাবে)। অল্পতা, ননতা। 
কমজম"'(কম- নুন, জমা--আয়)। 
পরিমিত; প্রাঃ-কঃ করিয়া খরচ কর। 
কম-জোর-''ণ. (যাঁ*)। অনড়, হর্বল। 
কম-পন্ত'"'ণ. (যা* কম, স*পন্ত)। অল্প 
দিন খ্ায়ী) গ্রঃ--আম-কাঠ কমপত্ত; 

কমপন্ত আম সুস্বাহ্ব হয় না। কমবেশ, 
কমবেশী-"'ণ. (যা* কম, বেশী)। নযুনাধিক। 
কম-বন্তা '*ণ. (যা কমবন্তু )। অল্প-ভাগা, 
ছুভার্গ্য। কম.'ধাতু। কমি_-কম হই, 
পাঃ_নদীর জল কমিয়াছে ॥ কমা, কমি॥ 

কমি-বেশি “'ষ্য. নৃষ্ভাধিক্য। কমা-.*ধাতু"" 
(কম ধাতু আস্তে)। কমাই-ন্যুন করাই। 
কমানা ॥ 

কমনে- "ব্য (স* কিং খ্বানে)। কোবায়। 

কমস্তরে (প্রাণ) "ব্য. ( এক মন্ত্রে-এক-মস্তরে 

দেখ)। একমন্ত্রে। অতিশীঘ্ব (মাঃ)। 

(প্রায় অপ্রচঃ ) 

কমর."'ব্য. (ফা* )। কোমর দেখ। 

কমলা ' নেবু দেখ। "1? 
কমলা-গুড়ি, কমিলা “ব্য, (স* কাম্পিল্। 

হি* কমিল1$-৩* কমলা-গুড়ি )। স্হিকাি 

বর্গের ছোট আরণা তরু বিশেষের (119110- 
৮3 [101110018767513) ফলের পৃষ্ঠজাত 
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লাল গুঁড়া । বঙ্াদেশ ব্যতীত অন্ত প্রদেশে ৫) কমল শবের অপত্রংশে ) যথা, বস্তু 

এই গাছ আছে, এবৎ ফল হুইতে লাল কম্বল। 

গুঁড়। (00618) সংগৃহীত হইয়া থাকে। । কম্ম (খা) "ব্য (স* কর্ম)। কর্ম। কাজ" 

কমলা-গুঁড়ি দিয়া পাঁট ও তসর নারঞ্জাবর্ণ | কন্ম ''(সহচর শব)! কার্ধ-কর্ম (কাধ 

করা হইয়া! থাকে । (অমরে, কা্সিন্্ঃ | কর্ম বলাযায় না) বলা! যায় কা কিংবা 

কর্কশাশ্চন্দ্রো_-ফল:কর্কশগাত্র বলিয়! কর্কশ, « কর্ম) কিন্তু, কাঁজকন্ম। এছলে কন্ম সবলে 

গুঁড়া চক্চক করে বলিয়া চন্দ্র )। . কর্ম বাগান ঠিক নহে)। কন্মা--৭. কর্ম, 

কমা ..ফ্য, (ই* 001705)| লেখায় স্ন্নবিরাম ! কর্মদক্ষ। অকন্মা, কর্মের অযোগ্য (মানয)। 

চি) ৃ নিকম্মা-'-কর্মের অযোগ্য (বস্ত))। কম্মকন্ 

কমিটি...ফ্য. (ই* 001)1016660)1 পঞ্চুক । "কর্মকর্তা 

কারধ্যনির্বাহক সমিতি । খ্রা* কমিট। * কয় ''ণ" কেতকঅ--কর়)। কত (দেখ)। 

কমিটির মেম্বর'. পঞ্কের জন। কয়থ, কয়েত ..ফ্য. (স* কপিখ-কইথ- 

কমিশন...ফ্য, ( ই* 00110155101) | বিকুয়ে ] কযথ। ও* কইথ, হিৎ কথবেল। গাছে 

কমিশনর.*“ষ্য. ( ই* গনি )। ; বন্য ফল বলাযাইতে পারে। গাছ নারি 

রাজার উচ্চপদস্ব কর্মচারী ৷ কমিশনরী'*. বর্গের শলী তরু (17919718. 6180191- 

কমিশনরের আফিস মবশীয়। (010) | ফল (০০৫-8001) শরৎ কানে 

বমুগ্ডল (প্রা. ফ্য. (স* কমগুলু)। সন্যাপীর , পাকে। গজভুন্ত কপিখবৎ"*গ্জ অর্থ 

জলপাত্র; গাঃ_ ্ রহ্ম কমুখ্ডলে বাঁস (গঙ্গার : হস্তী হইলে উপম| অমূলক । 

বন্দনা )। । কয়লা...ব্য. (ও* কইন্ঞা, হি* কোইলা, 
কম্পন "“ষ্য, (স*)। কাঁপরি। (২) একই | কোন্ঞসা। ও* কন্া-অঙ্গারচুর্ণ। *' 

স্থরের পুনঃ পুনঃ গ্রকীশ গৌতবাদো )। ূ কাল হইতে ৪ কলা (কলা) ৷ কলা হইতে 

কম্পবান ( গ্রা" ) ''ণ. স* কম্পমান। কয়ল|য় ই এক ৰলয়া হি* কইলা। 

কম্পোজ ..ষ্য. (ই* 00700090-_কিয়া) || আগম। তু* মলা। হঈতে মযুল[) | অপ্ভী 

লেখ! ছাঁপার আগে অক্ষরুবিষ্ঠাস | কম্পো ' কাঠের কয়লা - কাঠ-পোড়া অঙ্গার। কোক 

জিট্রর ..ফ্য, (ই* )। অক্ষরযৌজক | কম্পো- ; কয়লা.ষা. (ই* কোক+হি* কয়লা? 

জিটরি '.জক্ষরযোঞ্জকের বুন্তি। পাথরিয়া-ক়ল! চোয়াইয়। প্রাঙ্ত অগ্জার। 

কন্ছট, ক্ছর্টার -ন্যা, ( ই* 0০110০70-)। | পাখরিয়া-কয়লা''.( পাথর+ইয়া)। গ্র্জ 

গল-ৰেষ্টনী। ভূত অঙ্গার, খনিজ অর্জার। কযলাধা 

কম্বল ষ্য. (স*)। মেষাদি লোমের আদন |: "পাথরিয়া কয়লার খনি। 

2১ কথল-আদন "কম্বলের ছোট আদন। ভোট | কুয়াল “ষা (স* কুয়+আল)। ক্যুকার 

 ক্ধল...ভোট দেশীয় কম্বল (চৈঃ চ:)|  তৌলিক। কয়ালি-..কয়ালের বৃত্তি, প্রা 

ছাড়ি। নিধুন্ত বান্তি (আদা কপি__বাঁনর থাঁকে বলিয়া সৎ কপিখ)। 

| 
ৃ 
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কয়েক "*৭' (স* কৃতিক; কিংবা নি তু আস্তে) । করানা ॥ করাঈয়া, নিযে 
বা কতেক-__কত+এক হইতে। ' টস দক্ষ । 

দেখ। ও* কেতেক; হিং রি কর .বিভক্তি. প্রাচীন বৈষ্ণবপদে সম্বশ্ধের র 
সঙ্যক | স্বানে। ৫: তা-কর-_-তা-র, তাহার 

কয়েদ."ষ্য. (আঁ কয়দ)। বাধ, রোধ। | কর.'*ষ্, (স*)। রাজন্ব। যথা, ঘাস”কর..' 

কয়েদ্ী'..( আ*)। বুদধ ব্যন্তি, কারাগারে: ঘাসজন্য কর। জল-কর "জল জন্ত কর) 

আবদ্ধ ব্যক্তি। | * পুদ্করিণীর জলের চি! পথ-কর.''পথ 
কর..ধাতু. (স* ক-কর্)। করি_কর্মঈ) নির্মাণ জন্য কর। * 

করি। কর ধাতুর নানা অর্থ আছে। যথা, | কর..'ষ্য. (স*)। করে যে, এই অর্থে অন্ত 
(১) নিশ্পাদন, গ্াঃ-কাজ করা, ব্যবন্থা। শবের পরে যুন্তু হয়। যথা, কারি-কর, 

করা; (২) উৎপাদন, া£--আগুন করা, ; * তীর-কর-_যে শর করে, সানা-কর__যে 
ক্ষেতে ধান করা; (৩) কৃত্য-সম্পাদন, | তাঁতের সানা করে। 

প্রঃ__গয়। গঙ্গা *করা-_গয়াগঞ্ার কৃত্য ; করকচ-..ফ্য. (স* কড়ক)। সমুদ্রজল হৃরয্য- 
করা; কাছারি করা, হাটবাজার করা; তাপে শুখাইলে যে লবণ হয়। 
(৪) ভোগ, প্রঃ_স্থখ করা, অস্ত করা; ; করকটিয়া, করকট্যে...ণ. (স* কর-কুঠী)। কর 

(৫ প্রয়োগ, গাঃ-_বুদ্ধি করা, মীয়া করা; : -_ হাতে কুষ্ঠরোগ যার। ইহা হইতে বিকৃত, 

(৬) করণ, ওাঃবাঁরণ করা» লালন কর, | খর্ব ও বব্ব। (কুরকুটিয়া দেখ )। 
ঘরকরনা করা) (9) ইষ্টকর্ম করণ, প্রাঃ_- | কর্-কর-*'ব্য. (সঃ কর্কর-কীকর)। ধুলি- 
নমঃ নমঃ করা--উচ্চারণ, লাঞ্জাল করা_- | পতনে বা বিদ্যমানতায় কণ্ড,য়ন, প্র. 

হলকর্ষণ, ঘর করা-_গৃহী হওয়া) (৮) সঞ্চা- ধুলা পড়িলে চোখ কর্-কর করে। কর্করিয়া, 
লন, গাঃ--বাঁতাস কর!) (৯) হওয়া, যাওয়া কর্কর্যে। কর্কর্যে গামোছ। দিয়! গা কর্ 

অর্থে, গ্রঃ__ইচ্ছা করে-ইচ্ছা যায, ভয়; কর করিয়া মীজা। কির্কির..কার্কস্ত হেতু 
করে--ভয় হয়, আবশ্তক করে-আবশ্তক | কগ্ড য়ন। পুরানা ঘি-তে তাজা লুচী খাইলে 
হয়। (এই এই অর্থে কর ধাতুর শ্রয়োগ পন কির কর উ বোধ 

* গ্রাম্য । এইবৃপ, রান! কর!__রীধা, সেলাই : করা ''ষ্য. ( স* করগক )।| কমগুলু! 
করা_-সেঁওয়, ধোলাই করা-ধোয়ানা] প্াঃ--করঙ্গের জলে করে সর্ধাঙ্গ সিঞ্চন 

ইত্যাদি বাণতে অশুদ্ধ)। করা ॥ করা-করি|  (চৈঃচঃ1। করুয়া দেখ। 
করিয়।...ব্য. প্রকারে, প্রঃ__কেমন করিয়া, | কর-চালু, করচালি...ফ্য. (কর- হস্ত, হস্তদ্বার! 
ভাল করিয়া; দ্বারা, প্রঃ__ নৌকা করিয়! ৃ চলন! করা যায় বলিয়। ; কিংবা কর তালু) 
যাত্রা। করিত-কর্ম (শ্রা')...ণ (স*কৃত- | ও* করডুলি) হি* করছা, করছাল)। হাতা? 

কর্মা)। দক্ষ । করীয়া, করীয়ে'*.ণ. (ব্যাকরণ থুস্তী। 

দেখ)। করণে দক্ষ। করঝ.'ধাতু, (কর! কর-জোড় ''ণ. ( স* কর-_হাত+বা'জোড় 
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--জোড়া )। বদ্ধাঞ্জলী, হাতজোড়। 

করছ।'' য্য. (স* করঞগক;) ক--জল রঞ্জন 

করে বলিয়া করঞ্জ__-অঃ টাঃ। ও* করগু)। 

অঙ্ক নাম ডহর-করঞ্জা কারণ ডহর-_- 

নিয়ভূমিত্থিত জলের ধারে এই গাছ জন্মিতে 
দেখা যাঁর়। শিশ্াদি বর্গের তরু (2০1- 

৫9019 17৫18) | ফলেঞ্একটি বীজ, বীজ 
চেপটা। বীজে তেল হয় মণকরা দশ সের। 

জালাইতে এবং চর্মরোগের ওধধে লাগে। 
নাটা করঞ্জ...ষ্য. (স* লতা হইতে নাট; 

কিংবা স* নন্তু হইবে নাটা। করঞ্ের এক 

নাম নম্তমাল। কিন্ত সে করগ্ ডহর-করঞজ। 

স* নাম কটু-করঞ,হি* কট করঞ্জ) 

করণ-কারণ..ষ্য, (স* করণ--করা, কারণ-.. 

করান! )। বিবাহাদি সম্বণ্ধ। করণীয় ঘর 

..*যে বংশে বিবাহসম্থ'খ হইতে পারে। 

করতঃ, করত-"ব্য, (বা* করা--করণ, স" তম্ 

প্রত্যয়, করণতঃ)। করিয়! (পঞ্ডিতী ভাষায়) | 

ধরত।, কড়তা...ষ্য, (করা_নির্মাণ, পান্জ- 

তা') তু* নামপত্র-_নামতা ; হি* করদা )। 

শূন্য পাত্রের ভার। করতা ভাঙ্গা." ( ধাড়! 

ধরা দেখ)। ঘি তেল ইত্যাদি ওজন 

করিবার পূর্বে শূন্য পাত্র ওজন করা । (কৰি- 

কঙকণে উমান|--স' উন্মান হইতে)। করত! 

বা্দ-''পাত্র সহিত দ্রব্যাদির ভার হইতে 
পাত্রের ভার বাদ। 

অন্ত নাম পূতি-করগু (উদয় টাদ); ও* ; করতার '*কর্তার দেখ। ( হি* কর্তার)। 

বোরিপোল)। বৃহৎ লতানিয় কাটা গাছ। 

শিশ্বাদিবর্গের কৃষ্ণচুড়াদি অনুবর্গের গাছ 
(০2553911015 00109006119)। 

বিস্তর জন্মে । শু'টা কাটাময়, আকারে প্রায় 

ডহ্র-করঞ্জার মতন । কোথাও কোথাও এই 

গাছকে গিলা বলে। কিস্তূ গিলা গাছ 

শিশ্বাদিবর্গের বববুলাদি অনুবর্গের 1 গিলা 

ফুলের দূল পমাননাটা করঞ্ার দল অসমান। 

গিলাঁর শু'টী লম্বা বৃহৎ নাটা করঞ্জার বীজ 
বিরাম জরের ওষধ বলিয়। খ্যাত হইয়াছে । 

বীজের শন্ত তিন্তু। কাট! করঞ্জা, টক করঞজা 

ট্রি 'ষ্য.(স*)। কাসার ছুইখানা*বাদ্য 

জল 'ষ্য. (আঁ*)। যে ম্বানে আলীর 
ও পুকুসপাঁড়ে বাধে জন্মে। সমুদ্রকূলেও ূ পুত্র হুসেন হত ও সমাধিত্ব হইয়াছিলেন। 

যে স্বানে তাজিয়! পৌতা! হয় । 

করবী-'*ষ্য, (স" করবীর। স্্গ্রা' কণবীর 

হইতে ও* কণিঅর, হি* কনের )। তগরাদি 

বর্গের পুষ্প ক্ষুপ (01627061, [11৮00 

0৫0117)। প্রতি গাঁইঠে তিনটা পাতা । 

ফুলে ঈষৎ মধুর গণ্খ আছে। লার ফুল . 
ও শাঁদাফুল ছুই জাত। পদ্মকরবী''বহূদল 
করবী। 

,**ষ্য. (স* কর-মর্দক,দ শ্বানে জ হইয়া) করলা...করেলা দেখ। 
করমজা- ৰরঞ্া, হি* করৌন্দা; ও* করঞ্জ- : করা, কোরা..“ষ্. (ম* 

কোঁঙ্ছি)। তগরাদি বর্গের ক্ষীরী বহু-শীখা- 

গযুস্ত কণ্টময় ক্ষুপ (0911558, 09181095)| ূ 

পাতা ছোট, ফুল শাদা, ফল প্রায় গোল, 
অন্নান্বাদ। অনেকে টক ফল বাধিয়! খায়। 

করা_-নারিকেল; বা" 

কুর ধাতু হইতে কোরা--করা আসিতে 

পারে। ও* কোরা )। নারিকেল-কোর 

ও শর্কর! যোগে; মিষ্টার বিশেষ ; রস-করা। 

করা'*করধাতু দেখ। 
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'করাত..“ষ্য. (স*করপত্র ৷ ওঃ কর্ত, হিৎকরাস্ত; 
ম* করবত। শুং পুঃ করাঁত। করপন্স_- 

করঅত-_করাত্ব_-করাত)। দত্তুর লৌহ- 
পত্র-বুপ শত্ত্রবিশেষ (58%)। বড় করাত, 
ঠেলা করাত..'এত বড় যে কাঠ চিরিতে 
অন্ঠের সাঁহাষ্য লাগে । হাত করাত...ছোট 
করাত। নারিশ (দেখ) করা বা শাঞখখীল 

( দেখ) দেওয়া...করাঁতের াত পরে পরে 

বিপরীত পাশে বাঁকানা। করাতগুড়া-.. 
করাত দ্বারা চেরা কাঠের গুড়া। করাতী 
'-*ষ্য, করাত দিয়া কাঠ চেরা বৃত্তি যাঁর; 

£_কান্থুর পিনীতি কুলের করাতি পরীণ 
টানিয়! নিল (চণ্ডীঃ)। শাখার করাত... 

শঙ্খ চিরিবার করাত। 

করামৎ”'ষা. (আ*)। অনৈসর্গিক শত্তি। 
করামতি ''অস্ভুত শত্তি প্রকাশ। 

করার, কড়ার ''ষ্য.. ( আশ" )। স্থিরতা ; 
অঞ্জীকার। করারী..'করার করা হইয়াছে 
যাহা। বে-করারী-.'অস্থির) অনিরুপিত। 

করীর..'ষ্য, (স*। হি* করীল )। মরুভূমির 
কণ্টক ক্ষুপবিশেষ (08109115 91311 ০38) | 

বরুণবৃক্ষার্দি বর্গের গাছ। (কাটা গুড়- 
কামাই দেখ ।) করীর হইতে করেল, কলু- 
কেরা ইত্যাদি নাম হইয়াছে । এক জাতির 
(69008715 801)115) পাতা ক্ষুদ্র, কেবল 

শাখাগ্রে দেখ যায়, পরে পড়িয়া যায়। সং 
গ্রন্থে ইহাই করীর নামে খ্যাত। 

করুণা. ..ষ্য. নেবু দেখ। 

কুয়া, করোয়া' "ব্য. (স* করওক। ওৎ করুআ, 
হি করুআ)। কমণ্ডলু (চৈঃ অমৃতে, 
'করোয়া মাত্র হাতে'; অল্ল্যত্র, কথা কর- 
লয় )। 

করেলা.“ব্য. (স*কারবেল্--হেমঃ। ও* কলরা, 

হি* করেলা )। কুম্মাগডাদি বর্গের প্রতানী 
বিশেষ (11010010109. 01121250618) ৮৪1. 

020011০862) | ফল তিতা, উচ্ছ! সদৃশ 

কিন্ত; লম্বা 
-করৈত...ষ্য. (হি নাম) স* কিরাত হইতে)। 

বিষধর সর্প-বিশেষ | বগ্াগাদেশের কেঅটিয়! 
সাপের সগণ। কিরাইত দেখ । 

কর্কটা, কর্কটিয়া-..ব্য. ( স* কর্করেটু, করেটু)। 
* পক্ষী বিশেষ (কট্কটিয়া দেখ)।...ণ. কর্কশ 

শব্ধকারী, গ্রঃ--কঃ বেং। 
কচুর-.য্য. (স*)। শঠী দেখ। 
কর্জ, কর্জা-''ষ্য. (আ )। খণ। কর্নার... 

খণী। কর্জপত্র-..খণম্বীকার-পত্র, খৎ। 
কর্ণ-.ষ্য. (স*)। কান। কর্ণ-ফুল-.'ষ্য. (স" 

কর্ণ বা ফুল)। কানের' সোনার অলগুকাঁর- 
বিশেষ। কর্মুল...ফ্য. ( স+)। কানের 
আরম্ত-স্বীন। কর্ণমূল হওয়া-..কর্ণমূলের 
গরস্থি-্ফীতি (5%/611106 ০161৪ 081০0 

6191705)। | 
কর্মিক (গ্রী* কন্নিক)-.য্য. (স* কর্ণিকাঁ_ 

লেখনী-_শবকল্পে। ,ও* করণী, হি* কর্ণী, 
ম* করণী)। রাজের পত্রাকীর লৌহযনত্র 
বিশেষ (৮৫০৩1) | নহলা..'সরুমুখ কর্ণিক 
(নরুন হইতে 1) | 

কর্ণিকার "'ব্য. ( স* কর্িকা__তাঁলপত্র নামক 
কর্ণতূষণ) করি-শুপ্তা্রবর্তা অগ্জুলাকতি; 
পদ্মবীজ-কোষ) ইত্যাদি অর্থ হইতে কর্ণিকা 
তুল্য পুষ্প যে বৃক্ষের--সে বৃক্ষ কর্ণিকাঁর। 
অমরে-_দ্রমোঁৎপলঃ কর্ণিকারঃ- পরিব্যাধ£ 
_-দ্রুমে উৎপলাকার পুষ্প আছে বলিয়! 
জ্রমোৎ্পল ) পরিবিধ্যতেহনেন-_ চারিদিকে 
8 
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ইহা গীড়িত করে-ব্যাপ্ত হয় বলিয়া পরি-. 

ব্যাধ। এই ছুই লক্ষণ হইতে বৃক্ষ নির্দেশ 

সহজ হইতেছে না । বর্ণপরকর্ষে সতি কণ্ি- ! 
কারং ছনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ_-কালি- 

বাসের এই উপমা হইতে জ্বানিতেছি কণ্পি- 
কার পুন্পের বর্ণ উৎকষ্ট কিস্তু; পু নির্গ্খ। 
তাবপ্রকাশে -- কর্ণিকারে; দীর্ঘফলঃ 
্র্ণাাঃ স্বর্ণভৃষণ/ | ইহা হইতে হ্র্ণালু বৃক্ষ 
(মৌদাল গাছ)। শবকন্পে, সোনালু গাছ। 

সোনালু গাছের পঞ্জাবী নাম কনিয়র, তামিল 

নাম কো্নই। ইহা হইতে সোনালু বোধ 

হইতেছে। কেহ কেহ কণিকার শবে 

তাুলাদিসৌরভাতিশয় করণায়--পানে সৌরভ 

করিতে লাগে বলিয়__অঃ টাঃ। আ" 
কাফুর)। জাপান চীন ফর্মোজা দ্বীপের চির- 

শ্তামল বৃক্ষ-বিশেষের (01078070100 

08010017018) কাষ্ঠের নির্যাস (০81001)01) 

কলা চোয়াইয়! প্রাপ্তিহেতু এই কপূর পক 
কপূর । সাধারণতঃ এই কপূর বাজারে 
বিকি হয়। ভারতবর্ষের উত্তরে ও দক্ষিণে 

কপূর গাছ জন্মিতেছে। প্রীকপুর-'ষ্য 
বান্পীতভূৃত করিয়! শৌধিত কপূর (সাধারণ 
কপূর, ও*তে তাস্কর)। ভীমসেনী ক্র 
'*্ষয, বর্ণিও ও সুমাত্রা দ্বীপের বৃহৎ তবু 
বিশেষের (10150519005-8101)80168) 

কাণ্ডে সঞ্চিত কর্পুর (78:05 ০21001)01) | 

ইহা অপক কণ্পর। করুর-কাতি. যয 
(কপুররকাপ্তি)। স্গণ্থ পাঁন-বিশেষ। 

: (কবিকঃ--কপুরিপাকা পান)। পান দেখ। 
 কর্পুর'“"ষ্য, (স* কর্পুর হইতে )। জলাভুমির 

কর্প/রগণ্ধি শাক-বিশেষ (15110000112 

পাতায় চিত আছে, 

জলমগ্ন পাতা বহু-ছির। পাঁতা অভিমুখী । 

ফুল গঞ্চদল কিন্তূ ওষ্ঠাকার। কেশর ৪ট1 

২টা ছোট ২ট। লম্বা। ফল বহ্বীজ, 

দ্বিকোষ। এইবুপ জলার শাক অনেক আছে। 
তন্সধ্যে কপূর নামের শাক যদি সোজা 
হয়, ভবে প্রায় ৮ আঙ্গুল উচ৷ হয়। প্রায়ই 
লতাইয়! পড়ে। পাঠা গুচ্ছাকার, পক্ষা- 
কারে ছিন্ন। ফুলের বৌটা আছে।' ফুল 

কনক চাপা, কেহ ব! পলাশ গাঁছ বুঝিয়া- 
ছেন। কিন্ত, সৌনালুর ফুলে উৎপলের 

সাদৃশ্র পাই না কনক-টাপায় পাই)। | 
কর্তব-.'ষা. (স* কতৃত্ব হইতে )। অভ্যাস; 

গীতবাদ্যে অলঙকার প্রকাশ । | 

কর্তা...ফ্য, (স*)। কা দেখ।' প্রবাদে, 
কর্তা ইচ্ছ! কর্ম নাঁড়াবনে কীর্তন--ইচ্ছা 

* হইলে কর্ত! নলবনে__যেখানে শ্রোতা নাই 

সেখানেও হরি-কীর্তন করাইতে পারেন। 

কর্তার..'ষ্য. (স* কর্তৃ শবের বহ্ুবচনে | 

কর্তারঃ; গৌরবে বহুবটনের প্রয়োগ | হি* 
কর্তার)। ধর্মঠাকুর, গ্রঃ-_শৃং পুঃ, ধম 
মঙ্গল। | 

কর্তৃক..ণ (স*)। পঞ্ডিতী ভাষাম্ব ধিনি। 

কর্ত৮-এই অর্থে । দ্বার! (ব্যাকরণ দেখ)। 

প্রঃতৎকর্তৃক কৃত-তিনি যে কর্মের 

017610191069) | 

কর্তা, তাহ দ্বারা কৃত। _ রন্তুচিঠিত শাদা। বর্ষাকালে ফোটে। কাল 
কতৃত্..য্য. (স*)। কর্তার ভাব,বৃত্তি। কর্পর.ী প্রকার শাক (1[:1070- 

গ্রাৎ কত্তাতি। ূ 01115 10500121510 1 কিন্তু; পাত। 

কর্পর (প্রা কগর)'্য' (স'। করতে ; গুচ্ছাকারে না হইয়া মুখামুখি দুইটি হয় 
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পাতার শিরা স্পষ্ট। ফুল শ্রকত্রে অনেক 
হয়, ছোট বেগুনা বর্ণ ব্রাঙ্গী শাক অনেকটা 
কর্পুর শাকের মতন, কিন্ত ব্রাঙ্মীর পাতায় 

গণ্ধ নাই। উভয়ের মধ্যে পরাগাশয়ে গ্রভেদ 

, আছে। ব্রাঙ্মী দেখ। 
কর্ম..বা. (স')। কাজ। কর্ম-কাঁজ-*ষ্য. 

(কর্ম, কার্য; সহচর শব্দ )। কার্জ? (প্রায়ই) 
কাজকম্ম। কর্মকর্তা. "কাজ বা ব্যাপারের 

কর্ত। কর্মকার'-ষ্য.(স*)। কামার। 
কর্মকারক..'ষ্য. (স*)। কর্মকারী | ব্দক- 

রণে কারকবিশেষ | কর্মচারী-.'ষ্য. (স*)। 

কর্তার ্লিয়োজিত ব্যক্তি। কর্মবিপাক."" 

ব্য. (স*)। কর্মের বিসদৃশ ফল। কর্ম 
ভোগ "“ষ্য. (স*)। অকর্ম ও কুকর্মের 
ফল ভোগ। কর্মভোগে পড়া, ফেলা..'বৃথা 
কর্মের কষ্টকর কর্মে। করিষ্ঠ (গ্রা" 

কন্মিষ্টি) :.৭. (স*)। কর্মশীল। 
কর্ষ "'ষ্য.(স*)। এক তোলা পরিমাণ । 

কল্-কল "ব্য. (স* কল ধাতু গতি )1 জলের 

গতিতে, জলের গতিশব্দে। প্রঃ-নালা 

দিয়! জল কল্কল করিয়া! বহিতেছে। খিদায় 

পেট কল্কল করে '-অস্ফ/ট ধবনি, উদরের 

রসের গতিতে । কলকলানি ॥ কুল্কুল""' 

ক্ষীণ জল-গতিতে, শবে । (অন্ত অর্চ কুল 

কুল পরে দেখ )। কুলু-কুলু '*জলমোতের 

অস্ট মৃহ্ধ্বনি | 
কল..ষ্া. (স* কলা হইতে)। কলার 

উপায়, যন্ত্র। কল-কারখানা.."ষ্য. (কার- 
থানা দেখ)। কলা-ত্বান ও কারি-স্বান 

( কলখানা-কারখানা - কলকারখানা ; 
অতএব সহচর শক্ক)। কল-কর্জা ''কল, 

কবজ! ইত্যার্দি। কল-শুদ্ধ..:যে কল সহজে 
€ 

চলে, গঃ-চাবির কলশুদ্ধ ; কান্ডে 

যোগ্য, $--ইকার কলশৃদ্ধন 

বুজিয়। যায় নাই। কল ঠিক করা.'কাে 
যোগ্য করা। কল.'"হাতের বিপরীত 

গ্রঃ-কলের স্ৃতা-_হাতে কাটা নহে 

কলের কাপড়-হাতে বোনা নহে 

(২) কপট»প্রাঃ--কলে-বলে''কপট ও বং 

প্রয়োগে । কলে-বলে-কৌশলে.'*কপট, ৰ 
ও নৈপুণ্য প্রয়োগে । 

কল.."ষ্য. (প* কৰল। ও* কম্ক)। গোর 

এক গ্রীস । (মানুষের গ্রাস_-খামল (কবল, 
কল-'ষ্যং (স* কলন- ভর, কিংব! স* কা 

_কোরক )। অঙ্কুর । 

কলঙক .'ষ্য, (স*)। চিহ, তাআদির 
৫8501 অযশ। কলঙকী...অপযশপ্রাপ্ড 

স্ত্রী” কলডিকণী ॥ কলগকা'* ধাতু । কলঙরক 
__কল্ুঙক পড়ি । কলগুকানা। 

কলম্তর'--ষ্য. (স* কলাস্তর। ও* কন্স্তর ) 

টাকার শুদ (কবিকঃ)। 

কলপ .ষ্য. (আ* কলফ-ম্ড)। কালর 

নীল রং, ভাতের ফ্লাড়। কাপড়ে নীকে 

কলপ: নীল ,রঞ্া। চুলে কলপ দেওয়া- 

কাল রঙা; জামায় কলপ ''মাড়। (3 

স* কল্প, কলাপ )। 

কলম ..ফ্য. (সণ; যথা, কলমঃ পুং 
লৈথন্তাং_মেঃ। কেহ কেহ মনে করিয়াছে 

কলম শব্দ আরবী হইতে আসিয়াছে। কিং 
হেতু কি? স* কলম, আঁ* কলম, লা 

কলমস্, গ্রীক কলস তেলুগু কলস ইত্যা 
এবং স* কড়ম্ব, কলম্ব শব্দ স্মরণ* করি: 
কোন্ ভাষ! হইতে কলম (লেখনী ) বলি 

পার! যায় ? কলম্বী (কলমী ) শাকের পাব 
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ভাঁটায় কলম হয় । কড়মা ঘাসের ডাঁটা এবং 

এইবুপ ঘাস মাত্রের ভাটা (নাড়) শ্রীক 
ভাষায় কলম। বাঁশের কঞ্চি, শর, খাগ বা 
থাগড়। ইত্যাদি কলমের উপাদানের অভাব ; 

সোর! প্রভৃতি . ল্ঘ! 'দীনা (০:5961)1 
কুলম-তরাশ ''ষ্য. (যা*)। কলম কাটিবার 
চুরী। দৌয়াৎ-কলম-.'মন্যাধার ও কলম 

(দৌয়াৎ দেখ )। (কলম দৌয়াৎ নহে)। 

এদেশে ছিল বাঁ আছে কি? পাত ও | কলনী-..য, (ম" কলথী। ও* কন্তম) ছি" 
বাকলেও লিখিতে হইলে কলম চাই। 
তাহাকে লেখনী বর্ধা হইতে পারিত। 

তালপাতায় লিখিতে-রেখা করিতে-- 

ওড়িয়া় লেখন, লেখনী । রঞ্জা দিয়! লিপি 

করিতে লেখনী আবশ্বক হইত না বর্ণ-তুলী, 
আবশ্তক হইত। লেখনী ও বর্ণ-তুলী শব্ধ 
আছে বলিয়া উপাদান হইতে কলম নাম 

আসিতে পাঁরে না? অন্ততঃ মেদ্িনী-কোঁষের 

সময় হইতে কলম সংস্কৃত শব )। কলম্ব 

কঞ্চি আদির 'লেখনী। কলমের ম্ৌচ 

'**( মোট দেখ)। অগ্রভাগ । কট-"' 

(স* অর্থ কেশ)। কলমের সুক্ষ অগ্র 

ভাগ। কচ কাটা “অগ্রভাগ চেরা । কলম 

কাটা...কলম্বী কণ্চি আদি কাটিয়া লেখনী 

করা। কলম বাড়া'''লিখিবার যোগ্য 

করিতে অগ্রভাগ বাড়াইয়! দেওয়। পেন- 

কলম'"'( ই* 9৩0- কলম )। হাঁস বাঁ ময়ূর 

পুচ্ছের কলম। কলম-দান.'.( দান ফা+, 
ধান স*)। কলমের আধাঁর। কলম পেশা 

'**( পেশ! যাঁ")। লেখন-বৃত্তি। (২) ধাতুর 

কলমী)। কলম্বাদি বর্গের জলজ* শাক 

,(10077058, 10908) | ফল ফাটিয়া যায়। 

কচি পাঁত। ডগ! রীধিয়। খাই। নীল কলমী-"' 

কলম্ব্যাদি বর্গের লোমশ রোহিনী (0010088 

111) । ফুল নীলবর্ণ। বীজ কাল বলিয়া নাম 
কালাদানা। কালাদান! রেচক। ছুধ-কলমী.'' 

“কলম্বযাদি বর্গের বন্য রোহিনী (০81০76- 
(101 10008-010%) | পাতা বড় বড়,পানের 

মতন। ফুল বড় বড় শাদা। 

কলশ...য্য. (স*)। বৃহ ঘট। মন্দিরের 

চুড়ায় কলশীকার গাঁথনি (কলশাকৃতি বলিয়। 
কলশ, ও* হি*তেও এই অর্থ) প্রঃ 

সুনার কলস সোভে দেউল উপরে (শৃং পুঃ)) 

দেউল আচস্বিত কাঞ্চন-কলসিত (কবিকঃ1। 

কলশী-'ষ্য, (স*)। জল রাখিবার ছোট 

কলশ। (কাথে কলশ লইয়! নাঁরী জল 

আনে না, আনে কলশী লইয়া )। দৌড়ী 
কলশী জোটা-..গলায় ভরা-কলশী বাঁধিয়া 
জলে ডুবিয়! আত্মহত্যা করা । 

কল-হংস-.'(স* | হি* করা-কুল)। হাঁস দেখ। 

দেহ ক্ুদদিবার লৌহ লেখনী । (৩১নূতন গাছ : কলই-বিগ্রহ "'ষ্য. (স* কলহ-বিগ্রহী-_অঃ। 
করিতে কাট! ডাল, ঃ--গোলাপের কলম 

কলমের আকৃতি বলিয়া । কলম করা." 

ডাল হইতে গাছ উৎপাদন। ঝলমের চারা, 

গাছ..'ডাল হইতে উৎপন্ন চারা গাছ। 

কলমী...কলম হইতে জাত। (৪) ঝাড়ের 
কলমাক্কতি কাচ (প্রায়ই ত্রিপার্ব)। (৫) 

সহচর শব ।)। কলহ্। 

কলা.'“ষ্য. (স')। (১) পুর্ণচন্দের যৌড়পাংশ। 

(২) এক অংশের যাটি ভাগের এক ভাগ 
(01006) | (৩) নৃত্যগীতাদি চতুঃযটি 

গ্রাচীন শিক্ষনীয় ব্যাপার (210) কলা- 

কৌসল...নৃত্যগীতাঁদি ব্যাপারে নৈপৃধ্য। 
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(৪) বিদ্যার ধিঁপরীত, যস্ত্র ও কল' সাহায্যে 
করনীয় বাাপার (8105 200 100 0501755) | 

কারুকলা" "কারুর করনীয় কলা (000917191 
8)। যন্ত্র কলা.'যন্ত্র সাহীয্যে করনীয় 

কল। (090178101091 2109) | ললিত কলা 

চক্ষু কর্ণাদির প্রীতিকর ব্যাপার (9৩ 
কলা-বিদ্যা-..কলার বিজ্ঞান 

(65০100010৫)। (৫) কপট, ছল (গ্রা' 

কল্লা )। 

কল." ধাতু, (স* কলন-ত্রুগ, কিংবা ম+ 

কলি__কোরক )। কলাই--কল বা অঙক্ুর 

বহির্গত করি, -_ভিজা ছোল! কলায়-- 

অঙ্কুর বাহির করে। (২) (স* কল! হইতে)। 

কলাই--কৌশলে, ছলনা, ভুলাই। (৩) 
কলাই--কলে বদ্ধ করি॥ কলানা ॥ 

8105) । 

কল! ..ফ্য. (স* ক্লক, কদলী। ও* কদন্ঠী; : 

হি* কেলা; ম* কেন্ত। সপ্প্রাণ হইতে 

কেলা। ই* 80902, এদেশে ই* 0180- 

ঠ17)| প্রসিদ্ধ ফল বিশেষ, সে ফলের 

গাছ (1059. 580100010) | কীঁচ-কলা 

'**(হিৎ কচকেলা, ও* কঞ্া কদনল্টী)। 

কীচা রধিয়া খাইতে হয় বলিয়া! কলার এক 

জাতের নাঁম। পাঁতা পীত-হরিত বর্ণ। 

পাঁকিলেও স্ুস্বাছ্ হয় না । কীগালী-কলা * 

( স" কাষ্টকদলী-বৈদ্যকে; ঢাকায় 

কবরী কল।। ও* বস্তল্ঞ )। কাঁচ কলার 

হায় এই জাত প্রায় বন্য। এই কলা 
দেবতার নৈবেদ্যে লাগে । পাতা ঘন হরিত 

বর্ণ, খোলের ধার খয়রা নহে। মর্তমান কল 

'**(কবিকঃ মর্ভমান) মর্ত্য-বৈদ্যকে। 

হি* অমৃত্বান। মাঁটাবান, নগরের নাম 

হইতে ?)। স্ব/ল ও নুস্বাহু কলা বিশেষ। 

শী শ্াীসশীশাশীশি্ীর্াীীঁ777- শিপ 2 

পাত আহরিত বর্ণ খোলের ধার খয়রা। 

পাকিলে এই কলা পীতবর্ণ হয়। টাকাই 
কল! এই কলা। চাপ! কলা .'( স* কনক 

কদলী-_বৈদ্যকে)। মর্তমানের মতন কিন্তু, 
প্রায় ৮ আঙ্জুল লঙ্বা। পাকিলে টা! ফুলের 
বর্ণ ওগণ্ধ আমে । পাতার মাঝের শিরা 

লাল। চীনি চাপা াপা কলা হইতে ছোট, 

প্রায় বুড়া আঙ্জালের মতন । চাঁটিম কলা .. 
(টাকাঁয় সফরী কল! । চট্টগ্রাম__চাটিগাম 
হইতে? 4121217 01200917 ?)1 কলা 

ছোট, স্ুগণ্ধ ও অুস্বাছব। রাম কলা..কলা 

খয়রা লাল, সরু ও সুস্বাদু । পাতার শির! 

খোলও লাল। (রাম কলা-_কবিকঃ। 

001159. 10118?) এই কলা বোদ্বাই 

গ্রদেশে প্রসিদ্ধ | কলা-পেটে| ''( পাট + 

উয়া - সাদৃশ্ে, পাটুয়া-পেটে!)। কল! 

গাছের খোলের দ়ী, প্রঃ_কলার পাট 

খোল! (চৈ চঃ)। কলা-বাসনা''( স 

বাসনা আবরণ)। কলাগাছের শুক 

খোল। কলার আঁটিয়, এঠ্যে ''€ স* 
অস্িক)। কল! গাছের ভূমিগত কন্দ 
(£০০৮৪০০) | কলার তেউড়--*(তেউড় 

দেখ)। কল। গাছের চারা (০0500900)। 

কল! পুঁকী..( পুঁকী দেখ)। কলা 

গাছের ছোট চারা; অন্ন বহির্গত গুটানা 

নবপত্র ।” মনকলা খাওয়া" মনে মনে 

বৃথা ধ্যান। কলা দেখাঁনা, কলা খাওয়।, 

কলাপোড়া খাওয়া... অশ্লীল। কদলীবৎ 

শিশ্ন । তু* কচু খাওয়া, কটু-পোড়া খাওয়া। 

বানর জ্ঞীন করিয়। এই সব গালি হইতে" 

পারে ন৷)। অশ্লীল গালি । 

কলাই...ফ্য. (স* কলায়-_ মটর; কিস্ত। য় 

. ১ 
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স্থানে ই ইয়া মুলার্থ সম্প্রসারিত হইয়াছে। 
কল্সাই বাঁ কড়াই নহে)। মুগ বিরি যাবতীয় 

দ্বিদলের সামান্য নাম। (২) বিরি বা মাষ 
কলাই। (৩) মটর, প্রাঃ-কলাই-শু'টা। 
ফুট-কলাই ''মটর কিংবা ছোলা কলাই 

ভাজ । ভাজিলে ফাটিয়া ঝ! ফুটিয়া উঠে 

বলিয়! নাম। (চৈ; চ)। 

কলাই 'ষ্য. (আ)। তাঁআাদি ধাতুর গাত্রে 
রঙ্গাদি ধাতু লেপন (91862); দেওয়ালে 

চণেব লেপ কলাইগার ''ষ্য, (যাণ)। যে. 

রাঙা কলাই করে। 
কলান্তর ..ফ্য. (স")। কর্জ টাঁকাঁর শুদ। 

(কবিকঃ কলস্তর, ও* কম্তস্ততন)। 

কলা-বউ .'ব্য.( স* কল্ণা বধু)। ছুর্গা-পুজায় ূ 
নব-পত্রিকা (কদলীর সঙ্গো কলা-বউ শবে ৰ 

সম্বপ্ধ নাই )। 
কলাবৎ .'ষ্য. (স* কলাৰৎ;*হিৎ কলাব্ন্ত )। 

কলাভিজ, সঙ্জীত-পারদর্শী । স্ত্রী*-কলা 

বতী, প্রঃ চলিল বলাবতী অতিশয় রস- 

তরে (জ্ঞান দাঁস)। কলাবন্তী ''ণ. সঙ্গী 

পারদর্শার যোগ্য । কালোয়াৎ এদখ। 

কলাবতু .'ষ্য. (হি*) কল দ্বার বট! (পাঁকাঁণ 

হুয়া) কল-বতুন)। রেশমের সহিত গোনা 

রুপার পাকান! সৃতা। 

কলি-.'যা, (স*)। চতুর্থ যুগ; এই ত 

কলির সপ্ধ্া/কলিযুগের আরম্ত। (২. 

কলহ ( এই অর্থ এখন অগ্রচঃ। কৰিব? 

র 
ৃ 
ূ 
| 

র 
র 
ূ 

কলিচুণ ..ঝিন্ুক-শামুকপোড়! চুণ। (৬) 

কলি জাল ''জাল দেখ । (৭) জামার বগল 
ও পকেটের পৃথক বস্ত্র খণ্ড। 

কলিকা, কলকা। .'ষ্য. (স* কলিকা শব 
হইতে । ও* নাম কনিঅর-_-স* কর্ণিকার )। 
তগরাদ বর্গের পুষ্প তরু (175৩৮ [)০- 

1110112)। পাতা সরু সরু, একোৌন্তর, দীর্ঘ । 

ফুল হলুদ, ফল সকৌণ, অস্থিবিশিষ্ট। 

দক্ষণ আমেরিকার গাছ, কিন্ত গ্রামে গ্রামে 

বহু ব্যাপ্ত হইয়াঁছে। (২) ধূমপানের তামুক 
পোড়াইবার কলিবাফুলের আকারের 

আধার। 
কলিজা 'ষ্য. (হি*) স* কালেয় -যরৎ?)। 

ছাগাদি পশুর যক্কৎ। মানুষের হৃৎ্পঞ্ড। 

সাহম। ৰ 

কলিয়া, কল্যে...ষ্য. (স" কলিপুত্র ?)। হিন্দু 
পদবী বিশেষ। (লেখা হয় কোলে )। 

কলু, কোলু_য্য, (হি কোল্হ_ঘানী) 

আখমাড়। কল। বোধ হয় কল শব্দ 

হইতে। তু* হি* কলৰার-_শৌগ্ডিক, কোলী 
_তীতী। কিন্তু, কল হইতে কলু হওয়া 

বাঁণতে নুতন । হয়ত কল+উয়্া_-কলুয়া, 
সংক্ষেপে কলু। কলিয়! দেখ)। তৈল 

কার জাতি-বিশেষ (তু* ঘণ!)। স্ত্রী, 
কেলুনী। 

কলেরা ''ষ্য,র (ই*)। 

(00701012501 

ওলাঁ-ওঠ রোগ। 

আছে৷ ও*তে কল্তি গ্রচলিত)। (৩) পুর্পো ; কলকা""'ষা. (যা কল্গী-_চুড়া, মন্দিরের 

কোরক মুকুল; পত্রকক্ষে পল্পবারন্ত (১৫)। 

(8) গানের পদ | (৫) (আ* কলাই হইতে)। 

পাঁক! কীথে কলাই-_শাঁদা লেপ ( স* বর্ত- 

লেপ) । ভি ফেরান! নুতন লেপ দেওয়া । 

মাথার কলশ। হি* কলগা-ফুল)। প্রতিমার 

চালের কির্ণ-সথচক রাঁংতার বকু কলশ) 

কলশাকাঁর «চিত্র, প্াঁ-কল্কাঁ পাড়) 

শাঁলের কোণে কল্কা। (স" কলিকাঁঁ- 
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মুকুল-_হইর্তে'আসিলে কলকে * উচ্চারণ 
হইত ) ৭. 

কল্ণী ..ষ্য. (তুকাঁ)। গাগড়ীর সম্মখে উচ্চ 
ভূষণবিশেষ | 

কল্প '*ষ্ং (স*)। বেদাঞ্জীগ্রস্ব-বিশেষ 
(ধরজ্জাদির বিধি-বিষয়ক গ্রাম্য); শ্ান্ত্রীয় ". 

বিধি, বিধি পালনের ধারা, সংকল্প; ব্রঙ্গার 

এক দিবস; প্রলয়। হরি নামের মাল! 

৪১১০৮ বার জপ। কক্স-তরু. ইন্জের 

নন্দন কাননের বুক্ষ-বিশেষযা চাই তা 

পাই এমন বৃক্ষ | উদার) দাত । 

কল্পনা .'ষা. (স* )। নির্ধারণ, রচন, উদ্ভাবন, 
মনের ভাঁব, কৃত্রমতা, মিথ্যা রচনা, প্রাঃ 

কল্পন! করিবে নাই কি জাতি আপনি (মাঃ)। 

কল্পিত বাঁক্য ''মিথ্য। সাজান! কথা । 

কল্মা-**ষা. (আঁ )। কোরাণের ষে অংশে 

ঈশ্বর এক গ্রতিপা্দিত হইয়াছে । কল্ম | 
পড়ান! .'মুসলমীনবর্মী করা 

কল্য ''ষ্য. (সৎ প্রত্যুষ )। কালি, দিবস। 

গত কল্য'''গত দিবস । আগামী কল্য.. 

গরদিবস (গ্রা* আগত কল্য ) 

কশা'"“ষ্য. (স*)। চাবুক। 

কষ্কষ'""ব্য, (স* কষ ধাতু হিংসাঁয়)। 

হিংসা, আঁকৃমণে; প্রাঃ£রাগ হইলে 

মারিবার নিমিত্ত হাত কষ্কষ্ করে, রাগে 

গা গষ্গষ করে। (কষ শের স্বানে গষ, 

গা শবের পরে গ চলিয়া আসে। তু* 

গোপা--কোপ )॥ 

কষ''ধাত, (স* কষ, কস ধাতু বিলেখনে, 

আকর্ষণে, প্রাপণে )। কষি-_কষ্টিপাথরে 

ঘর্ষণ করি, ফল নিঞ্কাশন করি। কষিয়! 

মীর, কিয়া বাঁধ! '.আকর্ষণ করিয়া । কষা। 

খ 

ক্ষা-কষি..*আকর্ষণ, টাঁনাটানি। তাঁর- 

কষি.'.“যা* তার)। ধাতুর তার টাঁনিয়া 
অলঙকার। কষা ''ণ. টাঁন, বুক্ষ। কষ..' 
স্বর্ণাদরর হৃক্ষারেণুর বর্ণ (সৎ নিকষ)। 

কষ “'মুধের প্রাস্তভাগ, চোয়াল। কষা" 

স্বর্ণাদির কষ দেখা; প্রঃ__ন্থবর্ণবণিক 

বসে রজত কাঞ্চন কসে, জোড়ে ফোড়ে 

হইলে সংশয় (কবিকঃ)--পোড়ে পোড়ায় । 

পোড়ায় স্বানে পোড়ে ভাষায় নুতন। 

ফোড়ে "'ছিদ্র করে। অস্থাত্র, সাবধানে পিটে 

পোড়ে ভোজরিতে কেহ ফোড়ে (কবিকঃ))-- 

পিটে-_-পেটে ; ভোজরি ''(স* বজ্ব হইতে?) 

বিধনী | কষা-মমীজ|- নিষষ প্রস্তরে কষা 

ঘষা, এবং পরে মীজ|_চিন্ধণ করা। কষা 

গণিতের ফল-নিষ্কাশন, প্রাঃ অঙ্ক কষ!, 

শের-কষ| | কষি''তির্যক রেখা | কষি টাঁনা 

_্গীড়ীর তিখঁক রেখা করা। কষনি''দ* 
কর্ষণী। কষা ''ধাতু (কষ ধাতুর আস্তে )॥ 

কষানা ॥ 

কষ ..ষ্য.(স* কষায়)। কষায় রস; খণ্দরবর্ণ 

চিত) গাঃ-_কাপড়ে কলার কষ লাগে 

কদলীর কষায় রস) চামড়া কষ করা. 
কষায়রসযোগে পাকাঁনা। কষা ''ণ. (কষ 

+আ1)। কষায়-রসধুত্ত । কষী-'ণ. (কষ 

1+ঈ) স*কষন--অপক )। কষায়াম্থাদ, 

অপন্ক? গ্রুঃ-_-কষী আম, তু* কচি (কোষী 

দেখ )। কষাটিয়া'' ণ. করষাঁয়বৎ, ঈষৎ 

কষার়-স্বাদ-বিশিষ্ট । কষাঁনি ''ষ্য (কষ+ 

পানি। তু" চীলানি)। কষায়বর্ণ রদ, 

মাংসের রস (কৃত্তিঃ উৎ), কষজল ।  * 

কষট...ষ্য. (স* কৃি কষ্ট। ও* কষট) হি" 

কসাবট )।- কষ্ট, কষাকফি। কূপণ। 

? 
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কধিদ। "ব্য. (ফা* কষীদান- টানা; তু* স* 

কষ আকর্ষণ)। সুচ দিয়! স্থতার ফুল তোলা । 

কষ্টি, কষ্টিপাথর ''ষা. (স* কষ ধাতৃ4তি। 
হি* কমৌটা)। নিকষ-গ্রস্তর, এক প্রকার 
কঠোর প্রস্তর ( (00০1১-501৩ ) 

কষ্টে সৃষ্ট. গ্রা* কষ্টে-ছিষ্টে). ষ্য. কষ্ট টিতে, 
কষ্টের বাহুলো, প্রঃ-প্পথে যাইতে লোক 
ভিড় কষ্টেস্থষ্টে আইল! ( চৈঃ চঃ)। 

কসম "'ষ্য. (আ*)। শপথ! 

কসরৎ'" ষ্য. (আঁ )। ব্যায়াম। 

কণা "কষ দেখ । 

কসাই."ষ্য (আপ)। প্রাণীহত্যাকারক । নির্দয় 
ব্ন্তি। কসাইখানা.."প্রাণীবধস্থান। 

কন্থর “খা. (আ” কন্থুর, কসর) । ত্রুটি, দোষ । 

| 

গণ্ধ গ্লাওয়া যায়। গাছের ফুল বড়, মাঝে 

জাল। ফল পাঁচ-কোণিয়। লতা কন্তরী 

'-ষ্য. এক শাকের কম্তূরী তুল্য গণ্ধ বিশিষ্ট 

কন্দ। 

কমৃবা-.“ষা, (আ*")। হাট আছে এমন বড় 

নগর। রর 

কন্ূবী ..ব্য, (আঁ)। বেশ্তা। কম্বীগীরি-.. 

বেশ্ঠাবৃত্তি। কন্বী-পনা '*বেশ্তার ব্যবহার । 
কম্মিন কালে '(স*)। কোনও সময়ে । 

স্ত..(স* কিম শব্দের সম্বপধপদ)। কার 

_-অমুকের। দলীলে, যথা, লিখিতং 
"্লীরামহরি ঘোষ কস্ত *তমশুক পত্রমিদং 

কার্ধাঞ&--এই তমশুক পত্র শ্রীরামহরি ঘোঁষ 

নাঁমক বান্তির লিখিত ও করনীয় হইল। 

কম্থর মাপ করা''দোষ হইতে মুক্তিদান। | কহ, ক "ধাতু, (সৎ কথ ধাতু কথন, ন্ণনে। 
বে-কস্গুর ''নির্দোষ ভাবে । ূ 

কন্ত, কুস্তি .'ষা. (ফা* কষ্তু। স* কৃষ্টি)।| 
অভ্যাস, ব্যায়াম। কন্তা-কস্তি. ছুইজনে 
মল্লকীড়া। 

কম্তা-.'ণ. ্য' (সং কষায়িত)। লোহিতবর্ণ 

লালস্ৃতা। কস্ত পাঁড়...লাল পীঁড়। 
কন্তরী-.'ষ্. (স* ,কসতি দূরং' গচ্ছতি 

গণ্ধোহন্তাঃ দুরে গণ্ধ পাওয়া যায় বলিয়া)। 
হিমালয় গুদেশের মুগ বিশেষের (1051: ৰ 

৫601. 11080105 1005017166105 ) গণ্ধ 

্রব্য। মৃগনাভি নামে খ্যাত কটে, কিন্তু): 
বস্ততঃ মৃগের মুগ্ধ (ই* 11051) বলা ূ 
যাইতে পারে। চর্যের থলিতে যেন তেলা | 
জমাট রন্তু। কালকস্ত,রী-*'ষা, জবাদি 

* বর্গের প্রায় ছুই হাত উচা| শাক বিশেষ 
- (42195085 21011005011) এই 

গাছের বাঁজে (হি* মষক দানা) কন্ত/রীর 

থস্থা.ন হমাত্র। হলোপে কধাতু, প্রঃ 

_-মনের কথা কই। বা" কহা, ও* কহিবা, 

হি কহনা, মণ কথনে' | মণ্তে যেমন কথ 

ধাতু আছে, কহানী ( বাঁ" কাহিনী ) তেমন 

আছে )। কহি-_কি প্রকারে হয় বা 

হইয়াছে, করে বা করিয়াছে, তাহা বর্ণন 

করি। “কহ কহ কৃষ্চকথা অমুত সমান'_- 

বর্ণন অর্থ থাকিলেও সাধারণ প্রয়োগে কহ 

ধাতু স্বানে বল ধাতু হইয়া থাকে । কাহিনী, 

ব্যাপার বর্ণনায় কহ ধাতু আবশ্তক হইয়া | 
থাকে। কহন ''কথন ॥ কহনে না যায়" 

বর্ণিয়। শেষ করিতে পারা যাঁয় না।, কহত '. 

কখিত, পাঃ_কহত প্রমাণ | কহ ॥ কহা 

'"'ধাত- (কহ ধাতু আস্তে )। কহান! ॥ 

কহর '*ষ্য. (আঁ* )। যন্ত্রণা, পর? -সহরে কহর 

এত (ভাঁঃ)।, ( অপ্রচঃ )। 
কা, কাহা-"'সর্বনাম (স'কঃ)। কে শষের 
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উত্তর বিতক্তি্বিসিবার পূর্বে কে স্বানে কা, 
সাধুভাষায় কাহা হয়। যথা, কা-৫ক--- 

কাহাকে, কার-_কাহার। কারও অপভ্রংশে 

কারু। মান্যে ক কাই! হয় না। 
কাই ''ষ্য. (স* কাথ)। কাঁথ, লাই; তেতুল 

বাঁজের কাই ''তেতুল বীজ ভিজাইয়া,* 
খোঁপা ছাড়াইয়া, বাটিয়া, জল নরদয়া 

ফুটাইলে কাই হয়। (২) পীতবর্ণ মৃত্তিকা- 

বিশেষ, কাই-মাঁটি। স্বভাঁবজ পীত মৃত্তিক। 

কাঁপড়ে ছাকিয়া ঘন কাঁথের মতন অবস্থায় 

কলাপাঁতাঁয় শুখাঁনা হইয়া থাঁকে। হীড়ী- 
কুঁড়ীতে লাল* রং করিতে ইহার “পোৌছ" 

দেওয়া হয়। এই মাটিতে লৌহ থাকাতে 
পোঁড়াইলে হাড়ীকুঁড়ী লাল হয় (ম* 

কান )। 

কাঁই-মীই **বা.. (কাউ মাঁউ )। অবোধ্য 

ভাষা; গ্রা;শুনিয়াছি সে দেশের কাই 

মাই কথা (ভাঃ)। 

কাইট ..ব্. ( স* কিট_-কইট-কাইট )। 
তৈলাদির মল। 

 কাইত, কীত..*% (* কাঁত_ শক্ক; তু" 
কাতলা মাছ) ও* কাতি কিংবা কর্তরী_, 

কাটারী হইতে )। কাতির সদৃশ, সুতরাং 
একাশী। কাইত হইয়া শোঁয়া-**পার্খে 
শয়ন। কুপা কীত-*তৈলাদির পাত্র পার্খে 
স্বাঁপন, স্ুতরাঁং সমস্ত তৈল ঢালা, সমস্ত 

নাশ ।,(কাতি দেখ)। 

কাঁইয়, কেয়ে-.*ষ্য. (হি* )। মারব্ারীজাতি- 

বিশেষ। ধূর্ত, কূপণ। 
কাইল, কীল ..কাঁলি দেখ । 

কাউর "'ষ্য. (সৎ কামরুপ হইতে ?)। শিশু- 

দের পায়ের এক শ্রকার ঘা (6০23188)। 

কাএত ''কায়েত দেখ । 

কাঁএম ''কায়েম দেখ। 

কাওয়!.'কাফি দেখ। 

কাওয়া-.ষ্, (ই* নাঁম হইতে )। পুনাঁগ- 

সদৃশ অ্ৃশ্ত গ্ামল-পত্র দীর্ঘ তরুবিশেষ 
(09101019 ০০%৪)। ক্ষীর পীতবর্ণ। ফলে 

৪-৮টা ধারা । বিহার ও চটগ্রামে জন্মে। 

কাওয়াজ..*ষ্য. (আ* কৰাঈদ )। সৈনিক- 

শিক্ষা ৷ 

কাওয়ালী'.“ষ্য. ( আণ কৰালী -দরবেশদিগের 

গীত ও বাদ্য বিশেষ । হি* কাবালী )। 

বাদ্যের তালবিশেষ। (তাল দেখ) 

কাওরা.''কারোয়।, কের দেখ । 

কাক, কাগ ''ষ্য. (স*কাক)। গ্রামের 

শাখাশ্রয়ীবর্গের প্রসিদধ পক্ষী (1770ম$৩- 

010%/. 0০01%83 51310000075 )। ঘাড় 

ধুসরবর্ণ। স্ত্রী'কাকী। দাড়কাক ..ষ্য. 
( স* দণ্ড-কাঁক, দ্রোণ-কাক )। কাফের 

সজাতি পক্ষীবিশেষ (7017219 ০1০%, 

ঘাড় 

কৃষ্ণবর্ণ। কাঁক-তত্ত্রা"“ষ্য, (স*)। কাঁক- 

নিদ্রা, ঈষৎ নিদ্রা । , কাক-ভৃষী, ভূষণ্তী- 
কাঁক.""ব্য. এক খষি কাঁকরৃপ ধরিয়া রাম- 
চন্দ্রের উচ্ছিষ্ট খাইয়া! অমর হইয়াঁছিলেন। 

সে কাক খষিতুল্য বহুকাল জীবিত আছে। 

কাকেরপ্মাংস **মাঁবতীয় জীব জন্তর মাংস 

কাঁকের খাদ্য; কিস্ত, লোকের বিশ্বাস 
কাকের মাঁংস অন্ত প্রাণীর খাদ্য নহে। 

লক্ষণাঁয়,। অব্যবহার্্য। কাঁক-কোঁকিল 

ডাঁকা.**(কাক ও কোকিল, প্রায় সহচর 

শব্ব)। প্রত্যুষে কাক কোকিল জাগিয়া 

রব করে, প্রত্যুষ। তীর্থের কাক '*তীর্ঘ 

০০1৬5 10801011)001003 ) 
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কাক-মাঞ্রি"'ব্য. (হিৎ ও* নাম)। গুড়;চী আদি : 
বর্গের লতা (809100০০০০৪ )। 

পানের মতন পাতা | ফুলে দল নাই। ফল 

রক্ত ঘ্বানে শ্রাদধাদির পিখ্ের ও ত্রাঙ্গণাদি 

ভোজনের ভূত্তীবশেষ প্রাপ্তির আশায় কাঁক 

বসিয়া থাকে; লক্ষণায়, আশায় প্রতীক্ষা - 
কারী। প্রবাদে, ভাত ছড়ালে কাকের | বীকা! অগ্ডাকাঁর। ফল বিষান্তু (০০০০০1৮5) 
অভাব কি..'খাইতে দিলে সঙুীপী ও অন্নু-। বলিঘ! কাঁক-মারি নাম। 

চরের অভাব হয় না। বেল পাঁকিলে | কাক... (স* কঙক)। বকতুল্য পক্ষী-বিশৈষ 

কাকের কি..*পাঁকা বেলফ্ল কাকের জক্ষ্য ; (700?) (১) শাদা কীক'..প্রায় ছুই 
নহে) কারণ বেলের কঠিন ত্বক, কাঁক-! হাত দীর্ঘ; শাদাতে কাল রঙ্গ) চঞ্ঁ, দীর্ঘ 
চঞ্র ভেদ্য নহে; লক্ষণায়, অকাম্য বস্তুর : চাঁপা হুচলা হলুদ। ; পদ দীর্ঘ সবুজ-খয়রা। 

লোভ বৃথা | সোনার দাঁড় কাক বসান... “ মাথায় চূড়া আছে। গলা নীচে ও মাথা 
অযোগ্যের সমাদর | | ভিতরদিকে রাঁখির! কাক কীক রব করিতে 

কাক, কাগ '"ষ্য, (স" কাক, কাকিনী)। ূ করিতে উড়ে । জলের ধার মাছ বেঙ্গ খায় 

কড়ার চতুর্থাংশ । | (1008. ০11169) | (২) লাল কাক'' 

কাঁক-'-ষ্য. (ই* ০০%২-বুক্ষ বিশেষের কর্ক্- ূ প্রায় ছুই হাত দীর্ঘ; মেটে লাল রঙ্গ) 

ওক গাছের স্কুল ত্বকৃ)। বোতলের ছিপি। ! টঞ। সরু হলুদ। ; পদ দীর্ঘ, জালপাঁদ৭ পক্ষ 
কাক-গাছ-..ফা, (ই 17৫127. ০০1 । বিস্তী্, পুচ হ্ব। গলা বাঁকাইয়া থাকে, 
€60। কর্কৃ হইতে কাক,)। পাটলাদি ।. একারণ মাথ! কাধে ঢাকা থাকে (41৫68 

বর্গের আরণ্য তরুবিশেষ (8111110069718 1 10901115051) | (৩) কঙকপক্ষীর ঠোঠের 

)0766035)1 দেখিতে স্থুদর। এ কারণ | আকারের কোদাল-বিশেষ। 

গণ পার্খে রোপিত হইয়া থাকে । শীতকালে  কীকই...ঘ্য. সে* কঙকবতী)। লক্ব! মোরা-দীত 

প্রচুর ফুল ফোটে। ফুল বড় বড়, শাদা, চিরনী। (চিরনী ছোট এবং সবুর্ঠাত )। 
স্ুগণ্ধ। শুট লম্বা, বীজে পার্থা আছে। । কীকড়া, কাঁকড়ী-..ষ্য, (স? কর্কট )। প্রসিদ্ধ 

কাঁক-'জজ্বা...ফ্য, (স*)। বন্ত ক্ষুপ (1,9৩৪ ।  জলময় খোঁলক প্রাণী (0৪)। (প্রাচীন 
2৪0088)) পাত পক্ষাকাঁর, পর্ণ: বাঁণতে এবং অদ্যাপি গাশবাঁণতে কাকড়ী। 
লোমশ দস্তর। ফুল ছোট আপীত, বর্ধা- | অল্পদিনের মধ্যে কীকড়া নাম চলিত 
কালে ফোটে । (বাণ নাম)। « হইয়াছে )। কাকড়া-বিছা-.'ফ্য, (স* নাম 

কাক মাচী-“'ফ্য, (স+)। বঙ্জানাদিবর্গের বর্ষায় বৃশ্চিক। হি” বিচ্ছু)। অষ্টপদী অল-বিশি্ট 
বন্য শাক (১০19010, 10181810)1| গাছে | প্রাণীবিশেষ। লেজ ছাঁড়িয়। দিলে দেহের 

, কীটা নাই। পাতা অগ্ডাকার, দন্তর।; আকার কাকড়ার মতন (5০০1101)। 
* জুল ফল ঝুলিয়া পড়ে। (শব্বকল্পে কিস্ত; কীকড়া-শিঙ্ী-..ফ্য, (স* কর্কট-শৃঙ্গী)। 
গুড়কামাই গাছ। অমর টাকাতেও তাই-- | ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের বৃক্ষ .বিশেষ 
কাঁক-মাচী তু ৰায়সী। গুড়কামাই দেখ)। | (0180909 1115061110175 )।. পাতায় 
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এক পোক। ছাগলের শিঞ্জের মতন বাকা 

(৮1৯ আঙ্গুল লম্বা) বিকার (8৪11) উত্পাদন 

করে। ইহাঁই কাকড়া-শিঙ্পী নামক কবি- 
রাজী ওষধ। | 

কাকর'.ষ্য. ( স+ কর্কর। রেফযু্তৃবর্ণের পূর্ব- 

স্থিত বর্ণ উচ্চারণে দীর্ঘ-স্বরিত হয়। বাণতে* 
পূর্বস্থিত বর্ণ সান্নাসিক হইয়! দীর্ঘ-স্বরিত 
হয়। যথা, কর্কট-_কাকড়া চর্টরী-টাঁচর, 

সর্প-হি* সাপ। সম্তেও কর্কর এবং 

কঙ্কর)। পাথরের ক্ষুদ্রাংশ (কিন্ত ঘষিম . 
নহে )। কাকরিয়া, কাকর্যে'ণ. (কাঁকর 

+ইয়া)। কীঁকর-বিশিষ্ট। 

কাকরা ''ষ্য, (৩*)। গুড়পিঠা; চীল বা 
গম-চুর্ণ গুড়-জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া কাদা 

হইলে ঘিতে ভাজা । (চৈতন্য মঞ্জালে)। র 

কাকরোল...ষ্য. (স* কর্কটক | ও* কাঙ্কড় )। | 

কুম্মাপ্ডাদি বর্গের প্রীতানী (01০70010108 : 
০901710-0011150515) | 

শাঁদ|!| পুং স্ত্রী পুষ্প পৃথক পৃথক গাছে হয়। 
ফল্রে গায়ে উচ্ছার মতন অবুর্দ হয়। 

কাঁকলাস "*ষ্য, (স* ককলান। বেহ কেহ 

গিরগিটি বলে)। সরীত্থপ বিশেষ (০8%1963 
$915100101)| দেহ ৮ আগ্গল, পুচ্ছ ১৪ 

আঙ্গল। জিহ্বা চেঞ্জ দেহ পাঁশে চেপটা, 
পিঠে ঘাড়ে চূড়া থাকে। মাথা কীপায়। 
( এইহেত স* নাম ক্বকলাস-_ক্কেণ কণ্ঠেন 
লসতি, কৃকং শিরোশ্রীৰং কণ্ঠ বা. ল্রাসয়তি 

কা-কা' 

কাঁকাতুয়া'“ষা. ( 

গাছ লম্বা, ফুল : কাঁকাল...ষ্. 

তাত হইতে উর্দ্[ চাচা, এবং চাঁচা হইতে 
কাকা। ও* ককা 

কাকা । কিন্তু; বা'তে কাকা শব্ধ পুবাত 

; হি* কাকা, চাটা; মণ « 

ল 

নহে। হিন্দী হইতে বাঁণতে আসিয়| থাকিবে)। , 
খুড়া; পাতানা খুড়া। পাতানা খুড়া ও 

ভাইপোকে ক]ুঁকা বলে। এইব্প, বাপ * 
বেটাঁকে বলে ধাঁপ, মা বীকে বলে মা বা 
মেয়ে, ইত্যাদি)। স্ত্রী* কাঁকী (প্রায়ই খড়ী) 

'ব্য.। কাকের রব। 
( ই* ০০9০:৪6০০) | মলক্1- 

দ্বীপের বৃক্ষটারীবর্গের পক্ষী (0808685)8 
শাদ। পাখী, পাখীর মাথায় গোলাপি, 
হলুদা, কিংবা শাদা চূড়া থাকে। কে কেঁ রব” 
করে বলিয়া হয়ত কাকাতুযুঞ্লাম চলিয়াছেঙী 

( ভারতচন্দরে কাকাতুয়। । অতএব অন্ততঃ 
ছুই শত বৎসর এদেশে কাকাতুয় 
আসিতেছে)। | 

(স* কঙকাল)। কষ্টি। 
(কাকাল সংস্কৃত-মূলক, কোমর যাব্নিক। 
গ্রামে কাকাল শব্দ জুপ্রচলিত আছে) না 

কাকুড়"ষ্য. (সৎ কর্কটা। হি* ককড়ীঁ)।, 
কুম্মাগাদি বর্গের, শসা-দদৃশ প্রতাী 
(০9০81715 00111551005) | পাত! খর- 

স্পর্শ । ফল লম্বা গোল ডোরাকাটা, 
লাল হয়, এবং এক জাত ফাটিয়া ফুটি ঃ 
10107) হয়। কীকুড় ফাটা হওয়|.' ২ 
ফাটিয়। যেমন বহুথণ্ডে বিতন্ত হয়, তে । 

কম্পয়তি-_অ+-টাঃ) পুং জাতি দেহের বর্ণ কাকুতি...ব্য. (সৎ কাকৃক্তি)। কাতর বাঙক্য। 
লাল হলুদ্রা মেটে করিতেদিরে।  পঃ-_ 
সোনা! হেন গা হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে 
(কৃত্তিঃ উং)। 

কাঁকা'''ষা. (খোক। দেখ; কিংবা স* 

কাতৃতি-মিনতি"' (মিনতি দেখ) সহ 
শব)। কাতর প্রার্থনা । মা 

কাখ-বিড়ালী**'ষ্য, (স* কক্ষা | হি* কবর্ধালী, 

কণৌরী। বোধ হয়, কক্ষা+আলী হইতে " 
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কাখ-আলী-কাখ-বিড়ালী  হইয়াছে। | 10190100 [2৪০1) হয়। ভিমাই কাগজ *' 

বাণতে কাখড়ী কিংবা কাঁখলী হইবার | (ই* ডেমি-0০071)। কাগজের পরিমাণ 

অধিক সম্ভাবনা ছিল)। বগলে শ্ফোটক- | বিশেষ (২২ ইঞ্চি ১৭1০ ইঞ্চি) ) আদালতের 
বিশেষ। ব্যবহারার্থে লিখিবার শত্তু কাগজ বিশেষ 

কাখ,কাথ...ষ্য. (সৎ কক্ষ)। কটিকক্ষ বাঁ পার্ব। | (২০ ইঞ্জি % ১৫ ইঞ্চি) (বস্ত;তঃ কাঁ্টিজ 

(কাথে কলশী, কীকাঁলে কাপড়__হইতে * পেপার )। ফুলিস্কেপ:-( ই* €9019089 )। 

কাঁথ ও কীকাল শবের ভেদ পাওয়া যায়)। ৃ নাগজের পরিমাণ বিশেষ ( ১৬।০ ইঞ্চি % 

গ্রঃ- কোলে কাখে করি তারে করিব রা ১৩/ ইঞ্চি)। মার্বল কাগজ..'( ই 

(কবিকঃ)। কোলে কাথে করিয়া! মানুষ | 709116) 1 মর্মর প্রস্তর তুল্য চিন ও 

করা-শৈশব হইতে) (কোল সন্মথ' বহরে চিত্রিত কাগজ । কাগজের দিস্ত! 

ভাগ, কাখ পার্শভাগ। কোলে কাখে_- ; "কাগজের স্তুপ, সম্প্রতি ২৪ খানায় 

সহচর শব )। | প্রকদ্দিস্তা। এক তা, এতন্তা, ফর্দ কাগজ 

কাগ.''ষ্য, (সৎ কাক, স"-প্রা কাগ; বা, .**এক খণ্ড । (কাগজ কলম, কলম কাগজ 

' কাগ, ও, রাআ, হি" কাগ, ম* কাৰজ্ঞ)। ; নহে)। কাগজী নেবু-'নেবু দেখ। 

কাক দেখ। কাগের ছা বগের ছা লেখা _ | কাঁঙর, কাঙল ''য্য, (স* কামল)। "পানু 

কদক্ষর লেখা । ূ রোৌগ-বিশেষ (090170100)1 (২) (সৎ 

কাগজ .'্য, (ফা*। শব্দটি যুঁবনিক; কিন্তু ৃ কামরুপ )। কামরুপ নগর, প্রাঃকাঙর 

বাচম্পত্যভিধানে কাগজ শবেের বুৎপতি | কামিক্ষা চণ্ডী কামরুপে খেলা (মাঃ)। 

কাগঃ কাকবর্ণো মন্তাদি দঁয়তেইতর, ও ৰ কাঁখরা-"'ব্য. (রঞ্জপুরে নাম। আসামে 

«. হনুমত্কৰচের প্রমাণ আছে । বাঁ" হি; নাম রিহা, ই* নাম 11102)| অশ্বথাদি 

কাগজ, ও* ম* কাগদ, তেলুগু কাগদমু। বর্গের ক্ষুপবিশেষ (13051070115 10168) | 

দত্বানে জ অনেক শবে পাঁওয়াঁ যাঁয় )। ঢ ছালে দোড়ী, স্ৃতা হয়। লোকে জানে না 

লিপি-পত্র। হিসাব । তুলট কাগজ..কার্পাম ূ যে রি রি শন্তু কাপড় হইতে পারে! 

| 
ৃ 

তুলা হইতে প্রস্তুত কাগজ। সামান্য কাগজ । কাঙ্গাল: ''ণ. ( সঃ কল হইতে কাঙ্গাল; 

পুর্বকালে শণ দিয়া হইত। কাঁগজী রা রে হইলে কাঙ্জাল)। অতি 

”*'কাগজকারী মুসলমান জাঁতিশ। প্রঃ দরিদ্র । স্ত্রী কাজ্ালী, পদ্যে কাঁজ্ালিনী। 

কাগজ কুটিয়! নাম ধরায় কাঁগজী (কবিক। | ( তু" পাগলী, পাগলিনী)। কাঞ্জালা'"'ণ. 

কাগজাত...ষ্য, (ফাঁ*)। কাগজ-সমৃহ। ! ভিক্ষুক (অবজ্ঞায় ), কাগ্জাল-পনা করে 

* প্রীরামপুরী কাগজ-.'হুগলীর নিকটবর্তী! যে। কাঞ্জাল-দুঃখী, কাঞ্খাল-গরিব''' 

* ভ্ীরামপুরে নিগ্সিত শাদা কাগজ। বালি; (সহচর শব্ধ )। দরিদ্র। 

কাগজ.' হাওড়ার নিকটবর্তী বালি নামক | কাঁচ.'"ধাতু. (বা* কাচা, ও* কাচিবা হি", 
স্বানে প্রথমে বাদামী রঙ্গের কাগজ (৮॥- : কছাঁরনা, ম* কাচণে, কীচঞ্জে (ঘর্ষণ করা)। 

€ 
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স কাশ, কাস ধাতু দীপ্তিতে। শুংপু* | জম্বা বাট ভারে কীচ্ককীচ করে, পুরাতন 

বামদিগে কিস্তি পরভূর তিধার থন্তাবাম , জীর্ণ তন্তাপোষে শুইয়া! ন'ড়লে কীচ্ কীচ 
দিকে প্রতুর ত্রিধার খনিত্র শোভা করে) : করে। (কচ্কচ দেখ)। কীচকাচানি। 
সাজিয় কাচিয়। সভে হইল! বাহির (জ্ঞান : কাচ ' ষ্য. (সৎ কাঁচ)। কাচ। (কাচ বা” কাঁচ 
দাঁস)। ভৃবনমোহন কাচে (কবিকঃ) : সণ) তু" হিৎ কাচ ম* কাচ)। কাচ পোকা "" 

-শোভে। স" কচ ধাতুর অর্থও দীপ্তি ;*! হ্য. সবুজ রঞ্জের ডেনীআলা পতঙ্জা বিশেষ 

কিন্তু কচ হইতে কচি কচা হইবার কু । 1 &.৮০৩০০)। হডেনা দু এবং কাচের মতন 
কঞ কাঁঞু ধাতুর অর্থও দীপ্তি, তুৎ মণ; উজ্জল বলিয়! এই নাম। ডেন! কাটিয়া 

কাচর্দে। অতএব স* কাঁশ, কন্চ হইতে | কপালের টাপ করা হইয়া! থাকে । (রাঁটে এই 
বা" কাচ ধাতু)। কাচি_ ঘষিয়া ধুই, দীপ্তি, পতজ্া সুলভ নহে; টাপের নিমিত্ত কুমীরো 

শালী করি। কাপড় কাঁচা, পাট শণ. পোকার ডেন! কাটা হইয়া থাঁকে )। 

পচাইরা| কাঁচা, | কাচা ॥ কাচানি ''কলাচা ৷ কীচ -'ধাতু, (স* কন্চ ধাতু বন্ধন ) কিন্ত বা* 
কর্ম, এ কর্মের বেতন? কাচাপাঁনি বা জল র কাঁচা, ও* ক], হিৎ মণ কচ্চা অর্থে বণ্ধন* 

( তু" আমানি)। কাচা-.' ধাতু. (কাঁচ ধাতুর শৈথিল্য; কচ-শিশুসস্ততি, তু* কাচ্চা- 

অথুস্তে)। কাচাই-_ধোআই | কাঁচান। ॥ [ বাচ্চা। হয়ত স* কুপচ কচ্চর হইতে কাচা, 

কাঁচ .'বা. (স"-শিক্যাঁ; যথা কাচঃ শিক্যে , এবং কাঁচা হইতে কাঁচ ধাতু )। কাচ-কীচা 

মণৌ-মেঃ। হি কছ, কছনা-তুণ 1 হই, প্রাঃ-কাজ কাচে, পাশার গুটি কাচে। 

কাছুটা, কাছেটী)। (১) শিকা তুল্য; কাঁচা ॥ কাচা.'ধাতু, (কাচ ধাতু আস্তে )। 

নাঞ্জট। (২) কীচ। কাচরা, কীচড়া ..ষা. :. কীচাই-কীাচা করি | কাঁচানা॥ কীচ। .. 

(স* কাচকার)। কাচনির্মাণকারী। |. অপন্ক কাঁচা আম, কীচ| বয়স? অসার. 

' কাট-কড়।.."ষ্য. (সৎ কচ্ছপ হইতে কাঁচ+সৎ ্ কাঁচ! কথা; পাক দেওয়া নহে- কীচ! 

করক-_নারিকেলাখ্থি। হি* কাচকটা )। ূ হত, আপোড়া--কাঁচ ইট; অত্থারী-- 

ূ 
ূ 

কাঁছিমের খোলা (601 09190-91511) ১ সমু কাঁচা রঙ্গ, কীচা কাঁজ; অনিপুথ-কীচ। 

দ্রজ তিমির অস্থিবিশেষ (%1081-0000), | চৌর, কীচা হাত; মুত্তিকানিমিত_ কাচা 

(বস্ততঃ অস্থি নহে); রবর-জাত ই* ভল্্কা | বাড়ী, কাচা পথ; নির্মল-কাচা সোনা) 

নাইট নামক দ্রব্য (কাচকড়ার গদৃশ গণনীয় নহে-কাঁচা পয়সা, কাঁচা টাকা । 

বলিয়। )। কাচার বিপরীত পাকা (দেখ )। কাঁচা- 

কাচনি, ফানি ..ষ্য. (স* কাঁচন )। পুথীবাধা ; পাকা-''অপক্ক এবং পক । কাচ!পাকা জল 

ডোর; দোড়ী (জ্ঞানদাস )। - ঠাঞ্ড। ও 'গরম জল মিশ্রণ; কীচা-পাকা। 

কীচ-কীচ, কেঁচ্ কেঁচ "ব্য. (সণ কান্চ ধাতু ; বাড়ী-কিয়দংশ কাদার এবং কিয়দংশ 

বধনে)। শিথিল বদ্ধ কিংবা নমনীয় ; চটুনশুরকীর গাথা । কীচামিঠা “কাচ 

দ্রব্যের উথান পতন শর্ষে গ৫__পালকীর | অবস্থায় মিঠ,__-কাচামিঠা আম। কীচী-". 

১৬ 
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এ. ( কীচা +ঈ-ঈষদুন অর্থে )। ঈষণ্ উন, 

তুম্ব, গ্রাঃ__কাচী শের, ওজন | 

কাচ-কল!-''কলা দেখ। 

কাচড় '.ষ্য, (সণ কঞ্চট)। বন্য লতানিয়া 

শীকবিশেষ (0০01010615118 0৫108161)- 

919)। ছায়াবৃত স্বানে ঘাসের মধ্যে বর্ধাকালে 

গ্রচুর জন্মে। গাঁইঠে গাইঠে শিকড় হয়। 

পাতা অগ্ডাঁকার, পাতার বোটায় নল 

থাকে। ফুল ছোট নীলবর্ণ, অল্পেই মু'্্রত 

হয়| প্রাঃ_কীচড়া ক্ষদের জাউ (কবিকঃ)। 

(রাঢে নাম ঢোলাপাতা, ও* কনাঁসিরি )। 

কাচা. .ষ্য. (স* কচ্ছ__ কাছ! ; কাঁচ শবও 

দেখ )। গুবুজনের মৃত্যুতে দীনতা জাপ- 

নার্থে উত্তরীয় পরিবর্তে ধুতির প্রান্ত। কাচা 
পরা, গলায় কাচা-_গ্রকত অভিপ্রায় এক- 

বন্ত্র হইয়া থাকা । ( কাচশিক্যা, পাশ 3 

গলায় কাঁচা__গলায় উত্তরীয়-কুপ পাশ?)1 

(২) ছোট বন্ত্র বা খাদী, প্রঃ-পরি ছু-: 

পণের কাঁচ। (কবিকঃ)--%০ আনার কাচা। 

, কাঁচা ''কাচ ধাতু দেখ। ূ 

কীচি-."ফ্য. (স* কাঞ্চি)। চন্ত্রহার (কবিকঃ)। 

( অগ্রচলঠ ) । 

কাটী...ফ্য. (স* কর্তনী, কর্তরী। ত স্থানে 

চ। সৎ কল্পনী, খণ্ডধাঁরা শব্দের অর্থও 

ফাচী। ও* কঅচি? হি* কৈচী, কতরনী; 

ম* কাতর, কাঁতরী। বা" কাতর দেখ। 

তু্কী কৈচী শবও আছে৷ তু* ও* গুআ 
কাতি-_বা* ধাতী)। খগ্ডধার! কর্তনী। 

কাচুলী-'ষ্. (স* কঞ্জলী )। নারীর বক্ষ- 

আবরক পরিচ্ছদ-বিশেষ। ( কবিঙকণের 

সময়েও তদ্র ঘরেরর নারী কীচুলী পরিত)। 
কাঁচ্চা-বাচ্চা.''ষ্য. (হি* কচবচ; কাচা এবং 

বাচ্চা--বৎস)।, ছোট ছেলে-পিলে। 

(হি* হইতে )। কাচ্চা-বাচ্চা-আলা-*পুত্র- 

কন্তাদিযুন্তু 

কাচ্চা "ব্য. (স* কুঞ্টি)। কুষ্টি_ মানপাত্র 
বিশেষ, ইহ| হইতে ভাঁরবিশেষ তু* শের)। 

ওজন দেখ। ? 

কাছু...ধ্য. (স* কক্ষ-পার্খ্ব)। পার্শখ, নিকট। 

কাছা..'ধাতু, কাছাই--নিকটে যাই। 
কাছানা ॥ 

কাছা -'যা. (স* কক্ষা _পশ্চাৎ অঞ্চল, কচ্ছা 

__পরিধানাঞ্চল,__হেমঃ )। পরিধেয় বন্ত্রের 

কুপ্তিত পম্চাৎ অঞ্চল। , (কৌচা-__সম্মখ 

অঞ্চল। ধুতি ও শাড়ীর কৌচা ও কাছা 
থাকিতে পারে। তেলুগু ও মরাঠী নারীর 
ছুইই থাঁকে। হিন্ুষ্থীনী নারীরও থাকে৷ 
ওড়িয়! নারীর কাঁছা_-কাঁণিআ কছা_- 
কচ্ছের কর্ণ__শাড়ীর ভিতরে থাকে। এইবুপ 
পূর্বকাঁলে বর্জোর পশ্চিমাংশে ভদ্রনারী 

কাছা ধারণ করিতেন; কবিকঙকণ দেখ। 

দরিদ্র নারীর ক্ষুদ্র ধুতিতে কাছা করিবার 
আবশ্তক বস্ত্র থাকে না। এইহেতু নারীর 

কাছ ধারণ উঠিয়া গিয়াছে । কৌচা লম্বা 
কাছা টান, তবে জানিবে বর্ধমীন_-এই 
কথায় জানা যাইতেছে ধুতি ছোট বলিয়া 
কাছা টান করিতে হয়। পূর্বকালে বন্্র 

সুলভ ছিল নাঁ। কাছোটী, ছোট্, কাপড় 
শব্ধ দেখ)! কাছা আল্গা '' শিথিল 

ব্যবস্থিত) অনবধানী। কাছা-ধরা-*"অন্তের 

আশ্রয়-আকাজ্জী ; ভীরু 
কাঁছাড়-**ষ্য. (স* কচ্ছ+বা" আড়, আর)। 

জল প্রান্তভূমি) বঙ্জোর পূর্বস্িত অঞ্চল" 
বিশেষ।  * 
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_ কাছাড়-.'ষ্য, কেচ্ছা-_কাছা4-আড় দিক? 
আছাড় হইতে ? স* প্রক্ষালন ? তুঃ হি* 
কছারনা-_কাচা, ধোওয়া)। সম্ম,খদিকে 
লম্বা হইয়া অকম্মাৎ পতন; প্রঃ- নিশ্বাস 
প্রশ্বাস কর কাছাড় খাইয়া পড়, বুঝিলাম 
তোমার মনের বাথা (চণ্ডীঃ)। (কাছাড়* 

খাওয়া ।) আছাড়-কাছাড় করা ব্যাকু- 

কছোটি)। কৌপীন। কচ্ছা-_কাছ|__ 
প্রধান অংশ যে বন্ত্রথণ্ডের ৷ (বা*তে শব টি 
অপ্রচলিত হইয়াছে, কারণ কাছোটি পরা 
উঠিয়। গিয়াছে। কৃত্তিবাসে (স্থং ) ৰানরে 
কাছুটি' পরিত। কবিকঙকণে, ভগ্রনারী 
কাছোটি করিয়! শাড়ী পরিত। কাছা, 
ছোট দেখ)। * 

লতায় বেগে উথান পতন ।-.*ধাতু, (ও* ; কাজ “ব্য. (স* কার্ধ-_কাঁজ্জ__কাঁভ। কার্য 
কচাড় )। কাছাড়ি--বেগে লহ্বাল্ি 
নিক্ষেপ করি। কাছাড়া ॥ 

কাছারি'"*ষ্য. (হিৎ কচহরী। স* কক্ষা_ 
গ্রতিযোগি ত,+ হারি?)। বাদী প্রতিবাঁদীর 
বিচার, বিচার স্বান। কাছারি কর|...বিচার 
কর; কাছারি বসা ''বিচার আরম্ভ; কাছারি 
ওঠা*..বিচার শেষ। কাঁছারি বরখাস্ত... 

বিচার শেষ। কাঁছারি-ঘর...ৰিচারাঁলয় | 

কাছারি-বাড়ী:..কাছারি করিবার বোষ্টিত 

স্থান (বাড়ী দেখ)। সরকারী কাছারি 
"সাধারণের নিমিত্ত কিংবা গবর্মেণ্টের 
আপিশ। 

কাছি..'ষ্য, (স* কক্ষা-_হস্তীর গল-বপ্ধন 
রজ্জ।)। মোটা রশী; প্রায়ই নৌকা 
বাধিবার মোট! রশী; গ্রাঃ__সাত পাচ 

তাহে ধর্ম নাএ দিল কাঁছি (শুঃ পুঃ)। 
 কাছিম “যা. (স* কচ্ছপ। পস্থানে ম),তু* 

প্রদীপ-_পিদীম )। জলচর চতুষ্পদ খোলকী 
প্রাণী রিশেষ (691016) | ছোট মেটে রঙা, 
চেপটা, গোল। খোলে ফৌটা ফোঁটা দাগ 
থাকে। খোল পেছুদিকে বহির্গত। মুখ 
ছুচল। কাছিম হিংস্র । কাছিমের ডিম 

মানুষে খায়। টু 
কাছোটি .'ফ্য. (স*. কচ্ছোটিকা। * হি" 

শব্ব গ্রা* উচ্চারণে কাজ্জ)। কর্ম 
প্রয়োজন, কর্তব্য। কাজকর্ম:..( সহচর 

শব)। কর্ম। কাজ বাড়ানা...কার্য বা 
পরিশ্রম বৃদ্ধি করা । কাজ বিগড়া*..কার্য 
নাশ করা । কাজ জোড়া...আরম্ত করা। 

কাঁজ চালান! '.কার্ধ নির্বাহ করা । কাঁজ 
গড়া '“কার্য উপঘ্থিত হওয়া । কাজ দেখা 
"তত্ব লওয়।। কাজে দেখা, আসা." 

কর্মোপযোগী হওয়| | কাজ বাতলান!.' 

কাজ নির্দেশন। কাজ সারা...শেষ করা। 
কাজ দেওয়া'''কর্ম দেওয়!। কাঁজ লওয়। 

'" "কাজ দেখিয়া গ্রহণ। কাজ বাহির করা 
'*' নুতন কার্য আবিষ্কার কর! । কান্ধের কাজ 
“কার্য মধ্যে প্রধানকাজ। কাজের লোক 
“কর্মের যোগ্য ব্যন্তি। কাজ-পাগলা... 

কর্মশীল। কাজুয়, কেজো...(কাজ+-উয়া)। 
কাজের যোগ্য । কাঁজের মাথায় '.কর্মের 
শেষ-ভাঁগে, কাজে ব্যস্ত থাকার সময়, 

প্রয়োজন পড়িলে। অ-কাজ্জ ..অকর্তব্য 
কর্ম। কু-কাজ ''নিন্দিত কর্ম। অ-াজুয়া, 
অকেজো '' কাজের অযোগ্য । কাঁজে কাজে 

"কাজের ফলে, ফলতঃ। কাজিয়!.'.য্য.* 

(স* কার্য-_বিবাদ; আ* কজিয়া)। 

বিবাদ । 



| ১২৪ ] 

কাজল ..য্য. (স" কজ্জল। হি* কজর|। 

প্রাচীন বা" কাজব)। দীপের কালী। 

কাজল পাড়! ..দীপ-শিখা হইতে কজ্জল 

পাঁতন। কাজল পরা.'চোখে কজ্জল 

ধারণ। কাঁজল-নেতা -"ষ্য. (স" কজ্জল- 

নেত্রিক; নেজিক-দবি। নেত্রাকার 
বলিয়া! নেত্রিক_ নেতা |] ৪ কীজিল 

পাঁতি -পত্রাকীর বলিয়।। হিৎ কজলৌটি 

[ 
1 

। 

বিচার “*দামান্ত বুদ্ধিতে বিচার। এইবুপ 

বিচার ন] কি পূর্বকালে মুসলমান রাঁজত্ব- 
কাঁলে দেশে প্রচলিত ছিল । কাজীর কাছে 

হিদ্রুর পরব-_মুসলমান বিচারক হিন্দুধর্মের 

পর্ব বুঝিতে পারিবেন না। কাঁজেই অসঞ্জাত 

ব্যাপার। কাজের বেলা কাজী কার্জ ফুরালে 

াাজী-_সময়ে স্ক্ম বিচারক এবং সময়ে 

দোধী--গরজে দুই-ই হয় যে। 

_ পাঁতী হইতে আঁটি, পবে সঙ্কিপ্ত ও | কাজু "যা, (গত ০918 )। বাদাম দেখ। 

কজল সহ যুন্তু)। কাজল পাড়িবাঁর নেত্রা-. কাঁজুপতী-*'যা, (ই* 6৪18980)। 

কার আধার। (কাঁজল-লতা শব্ধ নহে; 

নেষ্ঠা হইতে অপতভ্রংশে লতা )। প্বাদে, 

সাধের কাঁজল পরিতে গির। হয়ে এলি কানা 

মালয় 

উপদ্বীপ ও অঙ্েলিয়া দেশের দীর্ঘ তরু 

'বিশেষ (1101910002) ৮ ইহার পাত হইতে 

তৈল নিষ্াশিত হয়। 

কাঁঞুন "'ষ্য. (সণ)। ত্বর্ণ। (২) প্রসিদ্ধ 
উদ্যানজাঁত পুর্পক্ষপ (38010015 &০৪121- 

180৪)1 ছুইটি পাতা মাঝে জুড়িয়। যেন 
একটি, এইহেতু এক মণ নাম যুগপত্রক। 

শাদা বড় বড় ফুল, বারমাস ফোঁটে। রন্তু 

কাঁঞ্ন "'ষ্য. (স* কাঞ্নার। অন্য নাম 

কোবিদার)!  পুষ্পতরু (38010118 

৮211929$8, )1 ফুল বড় বড়, আরন্তু। 

এক জাতের ফুল শাদ।। তাহাকে শ্বেত 

কাঞ্ন বলে। পাতা পড়িলে গ্রীষ্মকালে ফুল 

_ সুখের আশায় গিয়। বিপত্তি ঘটিল। 

কাঁজর ''কাজল (চণ্ডীঃ)। 

কাজল! ..ফ্য. ( ও* পটকিল্তা-পট্ট-পাটা 

চিরিবার কীল। হি" পচ্ছুব; মণ পাঁচর, 

পাঁচর-খট ? পষ্ট চেরা হইতে? কাঁঠ চেরা 

বা চেলা_কাঁঠচেলা_ কাজলা ? কাতলা 

দেখ)। কাঁঠ করাত করিবার সময় ছুই ! 

অংশ ফাঁক করিতে যে গৌজ বা খাল | 

লাগে৷ রর পু ূ 

কাজল1-.'ষ্য. আখের জাঁত বিশেষ (আখ 

ূ 
ূ 

| 
| 

| 
ৃ 

দেখ )। (২) শুকাদি বর্গের পক্ষী বিশেষ 
12120- | 

মাথ| মেটে-। 

(51204065090 0815 00৮ 

00115 5001501000১ ) | 

কাল, পিঠ সবুজ, পুক্ছ প্রান্ত হলুদ! । দীর্ঘে 

ফোটে । (৩) কাঁঞুন পঠী "পুঠী দেখ | (8) 

কাঞ্চন থালা! "খালা দেখ। দেবকাঞ্ন "যয 

(স)। পাটল বর্ণ পুষ্প বিশেষের তরু (3801 

112 [00100158 )| ফুল হ্মেস্তে ফোঁটে | | 

২০ আঙ্ুল। (কেহ কেহ নদনাকে কাট '"ধাতৃ, (স” কৃত ধাতু ছেদন ও বেষ্টন। 

কাঁজল! বলে ।) কর্তন স"গ্রাণ কটন। তু* আ" কটা। 

*কীজি-. ব্য. (ম* কাঞিক)। আমানি। ধান্য কটনম্-_কৃষি-পরাঁশরে | কর্তন-ন্ুত্র 

কাজী ষ্য, (আদ)। মুসলমান শীগক ; নির্মাণ, যথা, কর্তনং ন দৃয়োশ্ছেদে নারীণাং 

( মাজি্রেট ) (মুদলমানী ভাষায়)। কাজীর ুত্ননির্মিতৌ__মেঃ। এই অর্থে হিৎ ক 
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ধাতু)। কাঁটি-_ছেদন করি,.স্থত্র রজ্জ, 
নির্মাণ করি, গ্াঃ--কাঠি কাটা, রকায় 
স্ৃতা কাঁটা, কাল কাটা ৷ নিষেধে, আকাটা, 
আ-কাঁট। কাট! ''সর্পদংশন। কাটি-ঘ। 

'-*সূর্পদষ্টক্ষত। কাটনি * যেম্বান কাট! 

ইইয়াছে বা হইবে। কাটা...ধাতু. (কাট 
ধাতু আন্তে)। কাটাই-_অন্যের * বারা 
কর্তন করাই। কাটা-."ধাতু (স* কর্তিত 

হইতে )। কাটাই-কর্তিত করি, গ্াঃ- 

কাল কাটাইতেছে--কাল যাপিত করি- 
তেছে। কাটানা ॥ কাটানি, কাটাই .*ষ্য. 

কর্তন কর্ম, কর্তন বেতন। কাটান ..ফ্য, 

খণ্ডন, গ্রঃ-_তর্কের কাটান; প্রতিষেধ, 

গঃ- মন্ত্রের কাটান; পরিশোধ; যাহা কাটা 

হইয়াছে, পথ, 8_নদীর কাটাঁন__ 

বন্ধাদি কর্তন দ্বান| নদীর পথ। কাটানিয়। 

.কাটানের নোগ্য। কাট-কুট -'(কাট। 

এব* কোটা “সহচর শব্দ )। কাটা, কাঁটা 

হইয়াছে যাহা । (কাঁটকুটা দেখ ।) কাঁট- 

ছাট .. কাট ও ছটা (দেখ) প্রান্ত বা 

টুকরা । কাটা-ছেঁড়া-*( সহচর শব্দ )। 
হিসা.ব বাঁদ। কাঁটা-কুটি'' (সহচর শব্দ) | 
কর্তন। কাটালা, কাটাল .'ণ. (সঃ কর্তিত) 

ছিন্ন বিদ্ল, মেঘমুত্ত, প্রঃ_-আকাশ কাটালা 

করেছে__মেঘমুক্ত হইয়াছে । কাট কাট '" 

ব্য. কর্তন করিতে আহ্বান শব্দে । *কাঁটর- 

কাটর, কাটর-কুটুর*'ব্য. কাটার রব। গলা- 
কাট!..'গল! কাটে যে। ( এইবুপ, গাইঠ- 
কাটা, মাথা-কাটা)। নাঁক-কাটা-__যাঁর নাক 

কাঁটা হইয়াছে । স্ত্রী* নাঁক-কাটী। এইবুপ, 

কাঁন-কাটা, কান-কাটা । নির্লজ্জ । গ্াবাদে 
--এককাঁটে ভারে, অগ্নিকাটে ধারে--যেমন 

] 

কাটারী ভাঁরী ও ধাঁরালা হইলে কাটা সহজ 
হয়, তেমনই সংসারে কতক পদমর্যাদায় ও 

ধনে, কতক বুদিধর গুণে লোকে কাজ সমাধ!| 
করে; নিয়ত পরিশ্রম দ্বারা এবং বুদ্ধির 
চালনা দ্বারা লৌকে ফল লাভ করে। কাটন৷ 

'" ষ্য* (সৎ কর্তন) হি* ম* কাঁতন! )। 
স্থতা কাটা, *পঃ-_-কাটনার কড়ি কত 

যোগাব ওঝারে (কবিক$)--ওঝা দেখা- 

ইতে কাঁটনা'র কড়িতে কুলায় না । কাটনা 
কাটিয়। রীড়ি করে নিত্য ভাঁত (মাঃ)। 

(পূর্বকাঁলেও হত কাটা হেয় কর্ম ছিল)। 
কাটনী ..ষ্য. (স+ কর্তনী )। কর্তনকারিনী। 
(তু রাধনী )। 

কাটকারি (গ্রা কেঁটকিরি ).."ষ্য. (স* কণ্ট- 

কারি; ও* অঙ্কান্তি)। বঙ্গনাদি বর্গের 

কীটাময় বন্য ক্ষুপ (5০01210010 %:210704 

ডাল 'ছড়াইয়া' পড়ে । এই. 

হেতু এক স* নাম বৃহতী। ফল ব্যাকুড় 
অপেক্ষা বড় হয়ু। 

০৪10010, | 

কাঁট্লেট:ষ্য. (ই) পাঁজরার হাড় সহিত 
রাধা মাংস । 

কাটারী*..ফ্য, (স" কর্তরী, কটার। ও 

কটরি)। ছোট বড় খড়গাকার শন্তর। 

(কোন কোন স্বানে দা (স* দাত্র ) বলে)। 

গাঃ- _কাটারিতে যেন কাটে (চণ্ডীঃ)) 

গলায় কাঁটারি দরিয়া মরিব পরাণে (কৃত্তিঃ 

অরং); কাঁঠদ! কুড়ালি বাঁসি ( কৰিকঃ) 

- কাঁঠদা-_কাঠ-কাটা দা, বাসি-বাইম; 

নীলপদ্ম খড়গ কাঁতি সমু খর্পর (ভাঃ) 

__কাঁতি কর্তরী, কাতান দেখ। 

কাটিয়া, কেট্যে..*ষ্য. (কাটা 4য়! )। তসর- 

কাটা হইতে নির্মিত বন্ত্রবিশেষ। 
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কাটা..'ষা. (স* কণ্টক; হৃচাগ্রে ক্ষুদ্রশত্রৌ চ 

লোমহর্ষে চ কণ্টকঃ-অঃ)। কণ্টক, 

গাছের কণ্টক | কন্টকময় গাছ, গ্রাঃ-- 

ঝাঁটার বেড়া । মাছের হাড়। মাছ ধরা 

লোহার বড়শী। ছোট গজাল। বিলাতী 

ঘড়ী শ্রভৃতি যন্ত্রের পরিমাণ দর্শক হাঁত। 

লোহাঁর বড় নিত্তি (কারণ দীড়ীর মধ্যস্থলে 

লোহার কাট! থাকে ); বাজার দর ( কাঁটায় 

ওজন হয় বলিয়া )। রোমা ও1£- গায়ে 

কাঁটা দেওয়া, জিহ্বার রোমাঁঞ বা কার্কশ্য। 

ক্ষুদ্র শত্র। (স* অর্থ)। প্রবাঁদে- কাটা 
দিয়া কাঁটা বাইর করা শত্র/ঘারা শত্র, 
নিবারণ, যাঁয় শত্র, পরে পরে । পদ্ম-কীটা-"* 

(স* পদ্িনী-কণ্টক )। রোঁগবিশেষ । 

গায়ের লোম-মূল স্ফীত হইয়া টীঁড়ায়, : 

পদ্মের ভাটার কাঁটার মতন হয়। কাটা. 

খোচ! "(খোঁচা দ্েখ। সহচর শবা)। 

কাট|'ও খোচা, প্রঃ--উভমুখে সাধু ধায় 

কীটা-খোচা কুটে পায় (কবিকঃ) | কাটা- 

« পাঁলক "পাখীর জন্ম সময়ে পালকের গোড়া 

কাটার আকারে দেখা যায় (ও* খুণ্টি )। 

কাটা-কচু "কচু দেখ। কীটা-ফোকিলা 

( গ্রী* কীঁটা-কলিকা,  কুলিয়!-খাড়। )..'ষ্য. . 

(স* কোকিলাক্ষ )। বাসকাদি বর্গের 

সোজা! কাট! শাক বিশেষ (7£1021)15 
পাতা কর্কশ, ফুলৎস্তবকে ৷ 

স্তবকে ধরে, আনীল ভিতরে ইটবর্ণ |: 

প্রায়ই জলের ধারে জন্মে । (কলিক! দেখ)। ূ 

কাটা-গুড়-কামাই:.'গুড়-কামাই দেখ। 
বাটা-নটিয়া' নটিয়। দেখ । কাঁটা-বীশ-". 

বাশ দেখ। 

কাঠ:'ষ্য, (স* কাষ্ঠ)। 

ৃ 

90)17058. )। 

বৃক্ষের কঠিন 

সারাংশ.( বাশ ও.কীড়ী কাঠের মধ্যে গণ্য 

হয়না) তু* কাঁঠের ঘর--বাশের কিংবা 

কাড়ীর নহে)। কাঠ ওয়াড়া'..গাছের 

আঁবরণ--বাকল ও অসার ভাগ-_গলকা-_- 

কাঁটিয়! ফেলিয়! সারাংশ বাহির করা। কাঠ 

জমানা...কাঠ কাটিয়া আদর্শের তুল্য করা। 

কাঠ শুখানা-*বিশেষার্থে, গাছ কাটিয়া 

কিংব! পাট! চিরিয়া বাতাসে অল্পে অল্পে 

নীরস করা (36850101116) 1 কাঠরা-*“ষ্য 

( কাঠ+র! স্বার্থে )। কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্য) 

কাঁঠের ঘর। কাঠরিয়া."“ষ্য, (কাঠরা4+ 

ইয়! )। কাষ্ঠের দ্রব্য-নির্মিততা, কাঙ্ঠচ্ছেদক। 

কাঁঠগড়া, কাঠ-ঘরা**ষ্য, (হি* কঠঘরা )। 

কাঠের ঘর, কাঠের বেষ্টিত ঘর । (২) ইন্ধন, 

জাঁলানি। কাঠ-কুট...( সহচর শব্ধ)। 

কাঠ ও খড়। (৩) (কাষ্ঠের তুল্য) নীরস 
ও কঠিন, কষ্টসহ ( স" কাঠ-_পাষাণ )। 

কাঁঠ-খড়ী...ষ্য. (স* ককৃথটী)। কঠিন 

খড়ী। (বিপ* ফুল-খড়ী)। কাঁঠ-খড় 

গোঁড়ান| "মৃতদেহ পোঁড়ানা ; ইহা হইতে 

বিশেষ যত্র ও পরিশ্রম করা। কাঠ-খোলা 
.**মুড়ি ভাজিবার বালিশূন্য খোলা। কাঠ- 

থোটা'-'ণ' (স* ককৃথট )। কু;র, কঠিন- 
হৃদয়। কাঠ-ছাতু. কাঠের মতন শল্ত 
ছাতুবিশেষ (0109/0010), কিংব! ভিজ! 

কাঁঠে বে ছাঁতু জন্মে (01%70:83) কাঠ- 

ঠোকরা ."ষা. ( স* কাষ্ঠকুটক-_বৈদ্যকে ; 

স* নাম দার্বাধাট-দারু কান্ঠং আঘাটয়তি 

-__-অমরে )। বৃক্ষারোহী বর্গের গ্রাম্য পক্ষী 

বিশেষ (0০0৫-060191)। চঞ্চ) শস্ত, 

ধারাল, দীর্ঘ; জিহ্বা দীর্ঘ; মাথায় চূড়া 

আছে | লেঙ্গ লাগাইয়া গাছে চড়ে, এবং 
পু 

এ নক 



বাকল ঠোকরাইয় পোকা কা পিপিড়া ধরিয়া 

খায়। (৩* কাঠহণা--যে কাঠ * রা 
করে)। ছুই জাতি দেখা যায়। (১) | 

৯১০ আঙ্গুল দীর্ঘ, কাল-শাদা ছাবকা রঃ 
ছাবকা 

(২) ১৩১৪ আঙ্গুল দীর্ঘ, ঈষৎ খয়রাঃ 
(11101661009 0911090099 )। কাঠ. 

দা... (স* কাষ্ঠ-দা্র)। কাঠ কাটায় 

ৰ 

( 19600100015 10801) 

কাটারী (কবিকঃ)। কাঠ-নেকার, কাঠ- 

বমি "*ষ্য' (নেকাঁর, বমি দেখ )। বমন- 

বেগ, উদর হইতে পিত্ত রসাদি না আসিয়| ূ 
মুখ হইতে থুথু বমন। কাঠ-পিপিড়া .. 
পিপিড়া দেখ। কাঠ-ফড়িগুগখ-..কাঠীর 

আকারের পতঙ্ বিশেষ। কাঠ-ফশল-...শুষ- 
কালের-_শীতকালের-_-ফশল, রবী ফশল। 

কাঠ-বাঁশ-ষ্য. নিরেট বাঁশ, চালের রোয়া 

হয়। কাঠ-বিড়ালী-..ষ্য. ( স* কাষ্ঠ-ৰিড়াল 
_আগ্ডে। ও* নাম গুন্ডিচি মুষা-_বিড়াল । 
না হইয়! মুষিক গণ্য হইয়াছে; হি* নাম 
গিলহরী, চীখুর ) ম* নাম খড়ী, থাৰু)। ক্কৎ- 
দত্তী বর্গের ক্ষুদ্র জন্ত। বিশেষ (300161. 
১০115 [9811081800) | দেহ ও মস্তক 

আট আঙ্গুল, পুচ্ছ ঘন লোমশ, দেহ 
অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। ঘাড় হইতে তিনটা 
লম্বা ভোর! আছে | এক জাতি ওড়িশার । 

জঙ্জালে আছে। সে জাতি প্রায় এক হাত 

কাঠাম-**ষা, 

দীর্ঘ, পৃষ্ঠ লাল, পুচ্ছ-প্রাস্ত হলুদা (১০191705 

101005 )| কাঠ-বিষ, 

(স* ৰিষ)। হিমালয় প্রদেশের উদ্ভিজ্ঞ 
বিষ বিশেষ (আতিষ দেখ)। কাঠ- 
মল্লিকা", ( স" 

আক্ফোতা )। মল্লিকা দেখ। 

মিঠাবিষ-..য্য. ; 

নাম বনমল্লিকা, 

শোলা .''শোলা দেখ। কাঠ-শীম...শীম 
দেখ। 

কাঠা .*ষ্য. (স* কাঠা __সীমা)। ধান চীল 
মাপিবার পাত্র বিশেষ। (২) (স* কাণ্ঠি 
হইতে )। ভূমি মাঁপিবাঁর কাঠদখ (৪হাত 
দীর্ঘ ), কাঠা-বাড়ী। ৪১৫৮০ হাত ক্ষেত্র। 
কাঠা-কালী . কাঠা বিষয়ক গণিত, বগ 
কাঠাতে ভূমি পরিমাণ। কাঠাকিয়া... 
(কাঠাক+ইয়া; গণ্ডাক, পণক শব সাদৃশ্ে 
কাগক )। কাঠা সম্বপ্ধী গণনা । কাঠাবৃত্তি 
'*(কাগ-এক কাঠা ভূমি (৪৮৪ হাত ), 
বৃত্তি উপজীবিকা)। ভূমি এবং উপজীবিকা, 
পঃ-কাগবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আসা_- 
সমস্ত । 

(স* কাঁষ্ঠকর্ম-_কাঠ-কাম-_ 

কাঠাম)। কাণ্ঠকর্ম, কাষ্ঠের আধার; প্রাঃ-_ 
ঘর কাঠাম করা-_চালে কাষ্ঠীদি কর্ম করা, 
চাল নির্মাণ করা। প্রতিমার কাঠাম..' 

মৃত্তিকাদি লেপনের যোগ্য কাষ্ঠট-কর্ম কিংব 
কাষ্ঠ-আধার | (তু* ঘরামী-_গৃহকর্মী )। 

কাঠাল.."ষ্য. (সৎ কণ্টক-ফল। কণ্টক ফল 

সকাটা+ফল-্কাট1+হল-্কাঠাল। স" 
এক নাম কণ্টাফল (অঃ টাঃ)। কিন্ত; এই 

নামের সার্থকতা পাই না; বোধ হয় 

কাঠাল শবের স* রূপ দিতে গিয়া কণ্টাফল। 
যাহা হউক, শবটি কাটাল নহে, কীাঠাল। 

প্রাচীন ব্পও কাঠাল । হি* কাঠাল। ও" 
নাম পণস-স* পনপ, কেবল ন স্বানে 

গ হইয়াছে, সম্প্রাককৃত প্রভাবে । বৃহৎ 
ফল বলিয়া ফলশ, বৃপাস্তরে পনশ-* 

অঃ টাঃ)। প্রসিদধ ফল, বোধ হয় সর্বাপেক্ষা 
ফল ()2০1- (10 )। খাজ! কাঠাল 
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'*'কাঠালের জাতবিশেষ। কোয়া কিছু 
কঠিন এবং বড়। ফলের গাঁয়ে কাটা প্রায় 

থাকে না, বীজও কম হয়। গলা কাঠাল .. 

কাঠালের নিকৃষ্ট জাতবিশেষ । কৌঁয়া নরম 

বলিয়া গল! (গলিত ), বীজ বড়। কাঠাল 
গাছ (€4810০2105 1009511001185 ) 

বঙ্জাদেশে প্রধান ফলকরঞ্গাছ। গ্রবাদে, 

-কীঠীলের আমসত্তব "অসম্ভব বাক্য। 

_-গাছে কাঠাল গৌফে তেল--ভবিষ্যতে 

লাভের আশায় বসিয়া থাক!) তুণ কালনেমীর 

(ররর এররররররহররাররররররররররহরররররররহারতরাররাররররররররররর 

বুক কাল ও সারদা ছুই জাতি। ধান ক্ষেতে, 

নদী পুকুরে থাকে । 

কাড় ' "ধাতু, ং সৎ ক ধাতু হিংপাঁয়, বিক্ষেপে। 

ও” হি" কাঢ় ধাতু; প্রাচীন বা* কা, বা, 
আমা কাট কুপ্ত হইতে (চৈঃ চঃ)। কাঁড়ি-- 
বাহির করি, ও1৪-_শুকুবারে নূতন হীড়ী 
কাঁড়িতে নাই; উনানের পাশ কাড়িয়া 

ফেল । (২) আকর্ষণ করিয়া লই, প্রাঃ_- 

টাঁকা কাঁড়িয়! লইয়াছে; টানা (তাতের) 

কাড়া। কাঁড়। কাঁড় .'ছুইজনে আকর্ষণ ॥ 
লঙকীভাগ | কীঠীলের ভৃতি, কোর! দেখ। 

কাঠালী কলা.".কলা দেখ। কাঠালী-টাপ! | 

'-ঘ্য. পুষ্প ক্ষুপ বিশেষ ফুলের বাঁস পাকা । 

কাঠালের মতন। এক ফুল হইতে বহু ফল, 

হয়। ফুলের পাপড়ী প্রায় পীতবর্ণ। , 
(41091096159 00019015911005) | ূ 

কাঠী, কাঠি, কাটি ''ষ্য. সে" কাট +ঈ হবার | 

স্থতরাং কাঠী শুদ্ধ) ক্ষুদ্র সু কা্ঠ।: 

চাঁবিকাঠি। কাঠী-পোকা-.'খজুপত্রী পতঙ্জা 
*. বিশেষ (56451159০), বীশবনে বাশের | 

শুখন! কাঠীর মতন দেখিতে বলিয়া নীম। 
কীঠী...ষ্য, (ম* কণ্ঠ হইতে)। * মানুষের! 

গলার কণ্ঠমাঁলা বাঁ কণ্ঠী। (২) সাপ ও 

পাখীর গলার রেখা । (৩) জালের নিম্ন ধার 

ভারী করিবার নিমিত্ত ধাতু কিংবা মাটির 

নিমফল (জাল-কীঠী দেখ)। , 
কাঠুয়া, কেঠো''ষ্য. ণ. (কাঠ+উয়া )। কান্ঠ- 

নির্মিত) কাঠের পাত্র। 

কাঠুয়া, কেঠো "*ষ্য. (স* কমঠ হইতে ?)। 

* পুর্ববঙ্জের কচ্ছপ বিশেষ ।69080০? )। 

কাড়া ॥ কাঁড়া"-ধাতু. (কাড় ধাতু আস্তে)। 

কাড়াই। কাড়ান! ॥ রা! ক্লাড়া-_-রব বাহির 

করা, শব করা, কথা কহ; প্ঃ--যমুনা 

কাড়িছে রা ( জ্ঞানদাম )-যমুনা রব 

করিতেছে । 

কাড় ''ধাতু. (সঃ কণ্ড ধাতু বিতুষীকরণে 
ভেদনে )। কাড়ি-খান্তাদির তুষ দূর করি। 
ধান কীড়া, চীল কীড়া॥। ইহা হইতে, 
তীব্র ভ€সনা; প্রঃ আচ্ছা কীড়িয়! 

দিয়াছে ( তু” তুল! ধোনা করা )। নিষেধে, 
আকীড়া। প্রাবাদে,_ ভিক্ষার চীল, ত 

কাড়া আর আঁকীড়া__অন্ুপ্রহে প্রাপ্ত বস্ত,র 

ভাল মন্দ বিচার সাজে না। কাড়।'' ধাতু, 

কাড় ধাতু আস্তে )। কীড়াই। কীড়ানা, 
কাড়ানি ॥ 

কড়'-য্য. (স* কাণ্ড )। রাশি, আতপ, পা 
টাকার কাড়, ভাতের কীঁড়। (২) (স্ 
কাণ্ড কিংবা কোদ )। ধনুক, গ্রঃ- 
চোয়াঁড়ে লোফে কাঁড় (ভাঃ)। কাড় 

বাশ..'(স* কাণ্ড বাণ )। বাণ নিক্ষে- 
খোলা কাল, উচা, বাদামিরা, এত হাত 

ব্যাসের। মুখ গোল, বুড়া আঙ্গুলের মতন। 
পের বাশ-ধন্ুক। শবের অপতভ্রংশে খাড়া, 

তু* বুঁটুল খাড়া দেখ )। কীড়িয়া। কেঁড়ো 
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'-“ষ্য. বংশ কাঞ্চে নির্মিত পাত্র; পাত্র। 

কাড়ি'-ব্য. (স* কা্ডসমৃহ )। রাশি । 
কাড়া-'“ষ্য. ( সীওতালী )। মহিষ । 

কাঁড়া ""ষ্য (স" কটাহ হইতে ?) মাটির এক- 

মুখা আনদ্ধ বাদ্য বিশেষ। কাড়া-নাকাঁড়া 

“*কাড়া 'ও নাঁকাড়া...নহবতের ছুই প্রকার 

_গ্রভীর ও উচ্চ ধ্বনি কারক একমুখ। 

আনদধ বাঁদা। ছুই হাতে কাঠী দরিয়া 

বাঁজাইতে হয়। প্রবাদে --ভাঙ্জা হাটে 

কাঁড়৷ দেওয়া...হাটেব লোক চলিয়া গেলে 

তু* তালর কাণ্ডারি গুআর বাখারি চিত্র 
কৈল নানা ভাতি, শুং পুঃ)। নৌকার 
হাইল, প্ঃ-_-আপুনি নিরঞ্জন ধরেছ কাণ্ডার 
(শৃং পু২))  কী্ডার করেতে নাহি রয় 
(জ্ঞানদাস)। কাগ্ডারী ..ষ্য. (কাগডার+- 
ঈ)। কর্ণধার, মাবী, প্রঃ--(কৰিকঃ)। 

কাতর ''ণ. (স*)% অধীর, বিহ্বল। কাতর 
ধাতু. কাতরাই--কাঁতর হই। কাঁতরানা ॥ 
কাতরানি কাতর বাণী, কাঁতরতা-ব্যঞ্জক 
শব, যন্সণায় শব্ধ । 

কাড়া বাজাইষা বিজ্ঞাপন বৃথা ৷ (২) যুদ্ধের ৰ কাঁতরী .ষ্য, (সণ কর্তরী। তু* কাচী; ও, 
ঢাঁক-বিশেষ। *নাণরার তুলা । কাঠী দিয়া 

বাজনা! হয়। কাঠীতে পালখ বাঁধা থাকে । 

কাঁড়ী-.-ষ্য (সৎ তালকাগণ্ড )। 

সারধংশ (ভিতরে অসার, বাহিরে সার)) 
পাঃ--ঙালর কাড়ি লাগে গুআর বাখারি 

€ শুং পু$)) বড় ঘবের কাড়ি কৃত্তিঃ সং) 

কাঢ়া"' ষ্. কাড়া দেখ। ( কবিকঃ) 

কাণ।'' কানা দেখ। 

কা 'ষা (স*)। বাণ) গাছের গুঁড়ি) 
গ্রকরণ, প্রঃ জাতি কাণ্ড রামায়ণ; 

বাপার। লঙ্কাকাণ্ড করা হনুমান দ্বারা 

রাখণের লঙকাপুরী দহন, অগ্নিসংযোগ ।। 

কাঙ-কারথান! 'কাঁণ্ডখানা ও কারখানা) 

কাণ্ডখান।-ব্যাপাঁরথঞ্, কারখানা_-কীর্ষ- 

খণ্ড (কারু-স্বান নহে), অতএব সহচর 

শব। , কাগু-জ্ঞান ''সাংসারিক ব্যাঁপাঁর- 
জান । 

কাণ্ডার'"'ষ্য, (স* কাঞ্-পট)। কানাৎ, 
আবরণ । 

গুআ-কীতী--গুআ-কাটা জাতী )। 
পাত-কাটা কাচী। 

ধাতুর 

তালগাছের ; কাতলা-.'ষ্য. (স* কাতর, কাঁতল। বড় বড় 
কাত-_শক্ক আছে বলিয়া নাম। ও* কাতি 
_শক্ক)। শকলী মস্ত ধিশেষ (0868 
00101081720) | রঙ্গ পাঁশুটিয়া, মাথা চওড়া, 

পাখনা কাল”, থতনি' পাঁতলা, গোঁফ নাই। 

তিন চারি হাত বড়' হয়। (ও* ভাকুর)। 
(২) ফাতলা' মাছের আকার সদৃশ এক ' 

দিকে সরু অন্য দিকে মোটা কাষ্ঠ খণ্ড 
(+০৫8০)। লঙ্বা কাঠ চিরিবার সময় করাতী 
কাতল! দিয়া অগ্প-চেরা কাঠ ছুই খান ফাঁক 

করে। (ত স্বানে জ করিয়৷, কেহ কেহ 

কাজল! বলে)। (৩) জালিক যেমন কাতলা 

মাছ মারে, ঠেঙ্গাড়িয়া তেমন পথিক মারে; 

ইহা হইতে নিহত পথিক। তু* কাঁতলা- 
মারার দেশ। কিংবা! কাঁতলা-সদৃশ কা্টখ্ 

ছু'ড়িয়! পথিক মার! হয় বলিরা কাতলা 

মারা। তু* লাঠী-মারা। 
কাণ্ডার'"ষ্য, (তালের কাণ্ড হইতে; কাগুর্প কাতা ''ষ্য. (হি* কাত স্ৃতা) ও* কতা। 

কর্ণ; স"তে কাঞ্খ অর্থে বৌটাঁও আঁছে। কাতিয়া__কাটিয়া_ নির্মিত) স* কর্তন 
রী ১৭ 

শু 
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টিটি িরিউনহিরজানিটি নত ভিরিলিনি টিটি রি হি 

সুত্র-নির্মাণ )। নারিকেল-ছোবড়া দৌড়ী। | কাত্তিক - “কার্তিক দেখ। 
(কাত! সামান্ত শব্ব ছিল। এইহেতু এখনও ; কীথ...কল. ( স* কমা) যথা কম্থা ৃন্ময় ভিত্তৌ 

নারিকেল-কাতা বলা! হয়। স্যাৎ তথ! গ্রাবরণাস্তরে__মেঃ ) ও* কাথ)। 

কাত।...ফ্য. (স* কর্তরী-কাচী হইতে 1)। | মাটির ভিত্তি বা! দেওয়াল, প্রাঃ কাত 

* খুর নুন কাচী রাখিবার নপিতের চামড়ার | ভাঙ্গি পলাইতে দেহ অনুমতি (কবিকঃ)। 

আঁধার) প্রঃ--নাপিত নিবসে তথা, কক্ষ | * কীখড়া-''যা. (কাথ+ড়া)। কীথ হইতে 
তলে করি কাত! (কবিক)। অধুনা ভাড়: গলিত মাটি। 

( স* ভা্- পাত্র ) শব্ধ চলিত হইয়াছে। | কীথ -'ফ্য. (স* কন্থা )। তুলা ন| দিয়া কেবল 

কাতীন.: ষ্য. (স* কর্তন হইতে? হি* কতান)। | কাপড়-সেঁআ' শয্য। কিংবা আচ্ছাদন । 

বৃহৎ কাটারী (কৃতিঃ লং), প্রায়ই পাঁঠ- । কাদা ''ষ্য. (স* কর্দ)। কর্দম। কার্দানি-" 

কাটা কাটারী। 'করে ধরে ক্পাণ কাটারি : য্য. (কাদা+পানি)। কাদা-মেশা জল। 

কালতন' (মাঃ)। কালতন (কাতান) | কাঁদাটিয়া, কাদাট্যে'ণ.. ঈষৎ পঙিকল। 

অপ্রচঃ। পানের কাদামারা রোগ কেদো দেখ। 

কাঁতার».ফ্য. (স* কাস্তার-_মহারণ্য ; লোকা- : কার্দা, কাদা-খেউড় ''(স কর্দম-ক্ষেড়)! 

রণ্য বলা যাঁয় বটে, কিন্ত, কাতার--দল, | কন্তার প্রথম রজোদর্শনে কাদা লইয়া 

শ্রেণী অর্থ আসে না। সৎস্কণ্ধারার__সেনা | কুখ্সিত খেলা । কাঁদা-খোঁচা "যয. (সং 

নিবেশ, সেনাদল ) ইহা হইতে দূল। বোধ: কর্দম-খঞ্জনা, থগ্জান )। কুলেচর বর্গের পক্ষী- 
হয় আ* কতার- শ্রেণী)। শ্রেণী, দল, প্রাঃ বিশেষ (517100, 321110560 ০06165615. 

_-সমুখে সেফাই সব কাতার কাতার | ও*নাম চাহা)। ১৫১৬ আঙ্গুল। তালু 

« (ভা); কাতারে কাতাবে সেনা চলে রাঁজ- কাল, মাথার পাশ শাদ1, প| সবুজ, গলা 

পথে (মেধনাদবধে ) পিঠ মেটে-খয্বরা । ঠোঁট দিয় কাঁদা খুঁজিয়া 

কাতি .'ষ্য. (স" বর্তরী, কত্রী। ও* ফাতি)। পোৌঁক। ধরে । শীতকালে এদেশ আসে। 

কাটারী । কৃত্তিবাস, কবিকঙকণ, ভারতচন্ত্র, । তখন শীকারীর! মাংসের নিমিত্ত মারে। 

মাণিকরাম পর্যস্ত কাতি শব্ধ গ্রচলিত ছিল? : কীদ ''ধাতু. (স* ক্রন্দ ধাতু হইতে কন্দ_- 

কৰিকঙকণে, মায়ে পৌষে কাতি দিব গলে। : কান্দ)। কীদি_ ক্রন্দন করি, রোদন 
মাঁণিকে, তুমি ভীকে অকাতরে কাটি কাতি | করি কাদা, কীদন| বা কান্না, কীদনি 

ধর্য। | ( অপ্রচঃ)। (২) নাপিতের ভাড়, 

গঃ--নাপিত নিরসে তথি, কক্ষতলে করি 

কাতি (কবিকঃ)। 

কাদদনি "'কীদ। স্থুরে গান। কীদ! ''ধাতু 

(কাদ ধাতু আস্তে)। কীদাই- ক্রন্দন করাই। 

কাদানা, কাদানি ॥ প্রবাদে, ছেড়ে দেমা 
কাদা কেদে বাঁচি _-সঙকটে পড়া। 

ক্রন্দন; গুমরিয়া। কাদা__গুগ্তভাবে,নিশবে। 
ফুকারিরা কাদ1+-থামিয়! থামিয়। উচ্চ শবে) 

কীতি -ষ্য. ( স* কাস্তি)। কাস্তি (পদ্যে)। 
াতুর ষ্য. ( পতু্ণ 298018--8 908916 

19010 0: ০০1 )। প্রমারাখেলার শব । 
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বিনাইয়! ধাদা--দীর্ঘ স্থুর করিয়া ) ফু'পা- 
ইয়| কাঁদা-_অস্পষ্ট ভাবে; ফুলিয়! “ফুলিয়া 

কাদা_-মধ্যে মধ্যে স্ফীত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস 
ছাড়িয়া; ধেঁচ ফেঁচ করিয়! কাদা-_নিঃশ্বে 

নাকের চোখের জল ফেলা। কাদা-ককাঁনা'*" 

(ককা ধাতু দেখ; সহচর শব্দ)। কাদা 
ফাদা-কাটা ''কাদ। আর মাথা কোটা সহ- 

চর শব্দ )। কাদন.''ষ্. (সৎ ক্রন্দন )। 

ক্রন্দন | কীঁদনিয়া ''ণ. (কাদন+ইয়|)। 

ক্রন্দনশীল।  ডিচ-কাদনিয়!,-কীদন্যে*" 

চুঁইলেই-স্পর্শ-মাত্রেই যে কাদিয়া উঠে। 
চূড়াঁয়,-ছি৪্-কীদন্যের নাকে ঘা নাকে 
ক্ষত থাকে বলিয়। যে অল্লেই কাঁদিয়! 

উঠে। 

কাদরাই ..ষ্য. লাল শতপদী বা সহম্রপদী 

কৌন কোন ঘ্ানে 

কেন্ন, কেন্নই | কন্দরে--ইট পাথরের নীচে 

( বর্ষাকীলে ) জন্মে বলিয়া কন্দরাই-- 

কীদ্দরাই । গাঁয়ের রসে সরিষা-তেলের মতন 

কাজ আছে । এই হেতু 'ও* নাম তেলিনী- 

পোক। । স* নাম কলিলিক! ( বৈদ্যকঃ)? 

কাঁদাল (গ্রা" কেদেল)-""ষ্য. (কাথ+আল)। 

কাথ অস্তরাল যে স্বানের; ঘরের পশ্চাৎ 

পার্থ । 

কাদি ''ষ্য. (সৎ স্বণ্ধ_-সমৃহ__মেঃ) অবয়ব, 

পরিচ্ছেদ )। এক বৌটার ফল সমূহ, প্রঃ 
--এক কাদ্দি কলা, এক কাঁদি তাল। 

প্রবাদে,__গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি 
বিন! চেষ্টায় ফল লাভ (শ্লেষার্থে )। (২) 

শাখা, খখ্, পা--এক কাঁদি জমি-_বহু 

ভূমিখন্ডের মধ্যে এক। ॥ 
কীধ'**ষ্য. ( সৎ স্কধ, কণ্ধ)। অংস; ঘাড়ের 

(17011110966 )। 

ছুই পাশ (90998146?)) (২) মাথা, পাশ 

(শু* পুঃ)। কাধ বদল করা--পালকী- 
বাহকের বিশ্রাম নিমিত্তে এক কীধ হইতে 
অন্ত কীথে বহন, পাল! করা । কীঁধ-কাট.;, 

ফ্য, (স* স্বণ্ধ ঘাট ?)। শব-বাহক। কীধা 
"ধাতু, (স্কথু হইতে )। কীধাই--ক্ষপ্ধে 
বহন করি। কীধানা। 

কাঁন..ফ্য. কাম্-শ্রীক্ষ্খ। (প্রাচীন বৈষ্ণব 
পদে) 

কান ''ষ্য. (স* কিন্নর)। গীতবাঁদ্যে রত 

জাতি বিশেষ। (মধু-কাঁন বিখ্যাত গায়ক 
ছিলেন।) 

কান ''ষ্য (স*কর্ণ)। যে অঙ্জা দ্বারা শব্দ 
শুনি । (২) কানের আকারের স্বর্ণ অলঙকার 

বিশ্ষে। (৩) সেতারাদি যষ্ত্রের তাঁর বাধা 

খুঁটী। (কাণ লেখা! অনাবশাক পাণ্ডিত্য।) 
কানের পাতা! ''কানের পত্র,পত্রাকার লম্থিত 

ং₹শ (102 ০1 ঠ)6 621)। কৃত্তিবাসে 

(ল), “কর্ণের পাঁতন যেন হুগলিয় তুলি'-- 

হোগলার আঁগড়ের মতন বিস্তৃত পাত ।* 

ইাড়ী-কান...কানের শাড়ীর আকারের অংশ 
(০0170159. কানের শঙ্খ )। াড়ী-কানে 

কান-বালা, কাঁনের পাতায় মাকড়ি পর! হয় । 

কান-কুয়া-..( স* কর্ণকুপ )। কর্ণকূপে জাত 
থলি (681-/8%)) কান-কুয়া হওয়|_- 

কাঁনে*খলি হওয়া। মাছের কর্ণকুপ। 

কাঁন-চটা...কানের শুক্ষ চর্ম। কান-পাটা 
.--( স* কর্ণপট্ট । হি" কন্পটা)। মাথার 
যে পড্টাকাঁর হাড়ে কান আছে (79191 

0০06), কানের সমুখের মাথার অংশশ 

কান-মুড়া, কান-মুখা-''( স* কর্ণমূল )। 
কানের আরম্ক-শ্বান। কান কর॥ দেওয়া'"* 
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_ মনোযোগ করা । কানপাঁত| ''মন দিয়! 

শোনা । কান দেখানা.'কাঁনে থলি, ক্ষত 

ইত্যাদি আছে কিনা,তাহার পরীক্ষা করান! 

্ কান ধরা ''হাঁত দিয় কান ধরা, অপমান 

করা । কাঁন পাকা-"কর্ণে পুষ হওয়া | কান 

বেঁধা '"কাঁনের পাতায় ছিদ্র করা । কান 

ভাঙ্গানা ..কুমন্ত্রণ। দ্বার পক্ষপাতী করা। 
কাঁন ভারা-.'কুমন্ত্রণা দ্বারা কাঁন এমন ভারী 

_গুরু-করা যে পরে সত্য কথা শুংেতে 

পাওয়া যায় না । (ভার ধাতু দেখ )। কান 

মল! .'কর্ণমর্দন, অপমান করিতে । কান- 

মলা খাঃয়। 'অন্যের নিকট অপমানিত 

স্বীকার করিতে স্বয়ং নিজের কর্ণ-মলন | 

কান বাই ঝাই করা ''কানের ভিতর ঝা বা 

শব শোনা । (ঝা ঝ? দেখ)। কান 

ঝাঁলা-পাঁলা করা'" এক গ্রকার শব বা কথা 

শোঁনাইয়া কর্ণ-গীড়া উত্পাদন। (ঝালা- 

পালা দেখ)। কান ঝাঁল। গাল হওয়া 

অর্বরাম এক প্রকার শব্দ বা কথা শুনিরা 

কর্ণ পীণ়্ত হওয়।। কাঁন ভে! ভো করা" 

ূ 

কাঁনের ভিতরে ভো তো শব্দ ভানুভব করা৷ 

(ভো ভো দেখ )। কাঁনে আঙাল দে?্রা 

'-.আগ্খল দির! কান বণ্ধ করা» না শোন 

( অশ্রাব্য বলিয়া )। কানে রাঁবণের চিতা 

জল!..'রাবণের চিতা না কি চিরকাল হুহ্ 

শব্ষে জবিতেছে। কানে হু হু শল্লান্থভব। 

কাঁনে তাঁল!, তাঁলি ধরা, মারা, লাগ! "কানে 

শুনিতে না পাওয়া । (তালি দেখ)। 

কাঁনে মাটি পরিধেয় অসংবৃত হইলে স্মর- 

গার্থে অন্তে বলে। (উৎপত্তি কি?) 

কানে কানে কথা' "এক ইহার কানে, অন্য 

উহার কানে মৃহুস্বরে কথ! । কান-কাটা... 
€ 

ৃ 

ূ | 
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ণ. কর্তিত কর্ণ যার। স্ত্রী* কান-কাটী। 

ছেলেপিলেকে ভয় দেখাইবার জু জু। কাঁন- 
কোঁটারী'* ষা, (স* কর্ণকীটী। ও* কাঁণ- 

কোটন্টী; হি" কান-সলাই? বোঁধ হয়, 

গৃহের কর্ণকোটর-বৎ আঁকার বলিয়া কান- 

কোটারী নাম)। দৃঢ়পত্রী ছোট পতঙ্জা বিশেষ 

কাঁনে থাকে না, মাটিতে থাকে । লোকের 

বিশ্বাস কানে টুকিলে কান (কর্ণ-পটহ) 
কাটিয়া তালুতে গুবেশ করে। কাঁন-খুষ্কি ** 

ধ্য. কানের খইল বাহির করিবার খড়িকা। 

যাহ! দিয়া থসানা যাঁয়_তাহা খুন্কি। 

কান-ঝাপটা ''ষ্য. (স" নাম কাক-পক্ষ )। 

কানের কাছের কেশ গুচ্ছ, জুলফি। (ঝাপটা 

দেখ)। বাঁনটি, কানুটি, ""ষা (ছি* কনেটী। 

সৎ মুষ্টি_-মুখটি | কর্ণে মুষ্টি__কানটি৭ মুষ্টি 

হইতে টি গ্রত্য়-সরূপ হইয়াছে )। কর্ণ, 
মলন। কাঁন-ফাঁটা ''ণ. (হিৎ কন-ফটা )। 

যাঁর কাঁনের পাতা ফাটা! বা চেরা । যোগী 

জাতি বিশেষ। কাঁন-ঠ,টা*-ষ্য. হি” নাম) 

কর্মমচর গ্রব বর্গের গ্রার ৩ হাত দীর্ঘ পক্ষী 

বিশেষ (081011000, 101705010091300183 

£05005) 1 দেহ 9 পুচ্ছ শাদাতে গোলাপী, 

পক্ষ লাল, চর উপর-পুট মাঝে অবনত। 

গল! প| অত দীর্ঘ। জলে দীড়াইয়! ঘাড় 

বাঁকাইয়! কাঁদায় খাঁদ্য খুজে। সমুদ্র তটে, 

রাজপুাঁনা ও পঞ্জাবে দেখা যায়। কান- 

পানলা "'৭. (তু* ম* কানচা হলকা)! ভিতর 

কানের চর্ম__কর্ণপটহ-_পাতিলা যাঁর, সে 

মৃদু শব্ঘই শুনিতে পায়। ইহা হইতে, যে 

অন্তের মন্ত্রণা (কুমন্ত্রণা ) শোনে । কাঁন- 

পু ৭. কান, পাঁতলার বিপরীত, যে 

অন্যের মন্্রণা শোনে না। কান-বালা 



| ১৩৩ ] 

'*ষা, (সর্ণকর্ণপালী, কর্ণবলয় )। স্ত্রী 

লোকের স্বর্ণ অলঙ্কার বিশেষ । * পূর্ব 

কালে স্ত্রীলোকে কনক বউলি এবং পুরুষে 

বীর বউলি পরিত। এখনও ওড়িশাঁয় ও 

অন্তত্র পুরুষে রাঁজদত্ত সম্মান-সব্ুপ কনক 

কুদ্তডল ধারণ করে। 

কানগোই ""কান্গুনগে! দেখ । 

কাঁনড় ''কিরাইত দেখ । সর্প বিশেষ । 
কাঁনড়.-"ষ্য. (হি কনের, কনিয়র ) ওৎ কনি- 

আঁর। স* কনক করবীর)। কানড় কুস্থুম__ 

টগ্ডীদাসে ও জ্ঞানদাসে আছে । হি* হইতে 

চ 

চালনা করিবার অবসর পায়। কানা-নদী-.' 
বদ্ধ-মুখ নদী। কানা-পিপিড়া-..পিপিড়া 

দেখ। কানা-মাছি-''ষ্য. বালক বাঁলিকাঁদের 
এক প্রকার খেলা । দলের একজন টৌঁখ- 

বাঁধা হইয়! কানা সাজে এবং অন্যকে খুঁজিয়| 
ধরিতে যাঁয়। ,ধরিতে পারিলে এবং নাম 

বলিতে পারিলে' যে ধরা পড়ে, সে আঁধি 

(অণ্ধ) হয়| 

কান! '“ষ্য, (সৎ কর্ণ)। তৈজস পাত্রাদির 

গলার উপরের অংশ; পাত্রাদির মুখের 

বেষ্টন। 

শব্দটি গৃহীত ঝোঁধ হয়। পীতবর্ণ কলিক| ; কানা..*ষ্য. ( স* কনীনিকা- চক্ষতারা ) ও, 
ফুল (দেখ )। 

কানড় '*ষ্য. (সৎ কর্ণাট )। 

ঝাপা (কবিকঃ)। ( অপ্রচঃ) 

কাঁনন-*'য্য. (স*)। বন। বিবাহে শোলার 

ফলপুম্প শোভিত বৃক্ষরাঁজি। কানন ''কানুন 

দেখ । 

কাঁন| .'ণ. (স* কাঁণ। হিৎ কাণা; ওৎ 

কণ|)। চক্ষহীন, অন্ধ | স্ত্রী” কানী। 

(ম" কাণ--ছুই চক্ষুহীন। বাণ্তে বলা 

ভয় এক-চোঁখ-কানা, হ-চোখ-কাণা )। 

পবাদে,--কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন . 

_-্যার চক্ষু নাই, তাঁর লোচন পদ্মদল্রৎ 

বলা বিড়ম্বনা ৷ যে য| নহে, তাঁকে তা বলা 

হাস্তকর়। কানা-কুঠ্যে-''ণ. অন্ধ ও কুণ্ঠী 

(সহচর শব্দ)। নিতান্ত হেয় ব্যক্তি ৷ কাঁনা- 

খোঁড়া". অশ্ধ ও থঞ্জ (সহচর শব্দ )। 

প্রবারদে,-কানা-খোঁড়ার একগুণ বাড়া_ 

অন্ধ ও খঞ্জকে এক স্বানে ব্লসিয়া থাঁকিতে 

ইয়। এজন্য তাহারা অন্ত ইন্জ্রিয়*বৃত্তির 

কর্ণাট দেশ। 

ণ. গুদ্দেশীয়, গাঃ-কানড় খোঁপায় কনক, | 

কণা)। ছোট ছিদ্র। (২) বিদ্ধ, ফুটা, 

প্রঃকাঁনা কড়ি, হীড়ীতে কানা হওয়|। 
কাঁন। কড়ি ""ষে কড়িতে ছিদ্র আছে, প্রঃ 

_-কাঁণা কড়ি ছিদ্র সম (চৈ চঃ)। 

কানাই. ষ্য. ম্দ* কৃষ্ণ; পালি কন্হো )। 

শীকৃষ, কৃষ্ণচন্দ্র । ( আই প্রতায়, ব্যাকর্ণ 
দেখ)। আদরে, কানু । কানাইয়া-..ফ্য. 

(হি* কনহৈয়া-_সুন্দর বালক )। আদরিয়। 

(অশিষ্ট)। কানাইয়। ঠেলা..'রাঁধা (অশিষ্ট)। 

কানাকানি ..ষ্য (সৎ কুর্ণ হইতে )। পরস্পর 
কানে কানে কথা ; কানে কানে-গোঁপনে 

_জনশ্র/তি। কানা-ঘোষ|-''ষ্য, কানে 

কানে ঘোষণা, জনশ্র;তি | 
কানাচ ''ষাঁ (সৎ কর্ণ বাঁ কেনাঁর হইতে কানা; 

1চ সন্বন্ধী অর্থে )। কাথের বাহিরে চালের 

যে অংশ থাকে (তৃ* কোনাচ )। আনাঁচ- 

কানাঁচ.'“ষ্য. (কাঁনাচ হইতে আনাচ? তু 

আছাঁড়-কাঁছাড় )। গৃহের পশ্চাদ্ভাগের" 

চাল। পা আঁনাঁচে কানাচে সাপ বেড়ায় 

-_গৃহের পশ্চাদ্ভাগ নহে, চালে বেড়ার । 
ঠ 
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ফাঁনাড়া-''ফ্য. (স* কর্ণাটক)। রাগরাগিণী 

দেখ। 

কানাৎ ''য্য, €(আছ। 

তাবুর গচীর। 

কাঁনাসি '*ষ্য. (স* কর্ণ 4 মস্থি)। মাছের 

মাথার দুই পাঁশের কাঁন্রে আকারের অস্থি- 

ফলক (ও* গাঁলিসি)।" 

কানি..ষয. (স" কর্ণ হইতে । ও* কণ|)। 

ছেঁড়া কাপড়, কাপড়ের টুকরা ; প্রাঃ-কি 

কৰ দুঃখের কথা, শত ছিড়া! কানি পরিধান 

( কবিকঃ); ছিঁড়া কানি কীখ। বিনা না 

পরে বসন (চৈঃ চঃ)। 

কাঁনী ..ফ্য. (স* কাঁকিনী)। পণের চতুর্গাংশ 

(ভূমি পরিমাণে )) অল্প পরিমাণ! 

কানু '-কাঁনাই দেখ। 

কানুন-..ফ্য. (আ*)। রাজার আইন, তু" 

আঁইন:কান্ুুন। (২) কাঠিদিয়। বাঁজাইবার 

তন্্ী বাদ্য বিশেষ । একটা! কাষ্ঠমর আঁধারে 

এক এক সুরের এক জোড়! করিয়৷ তাঁর 

বাধ। থাকে । তারের স্ব দীর্ঘ ভেদে 

সুরের গ্রভেদ হয়৷ একটা কাঠি দিয়া তারে 

আঘাত করিতে হয় এই যন্ত প্রাচীন। 

কানুন-গো "ষ্য. (আ”)। পরগণাঁৰ জমির 

হিসাব-রক্ষক | উপাধি বিশেষ। 

কাঁনেন্তারা...ফ্য. (ই* কানিষ্টার)। টান-পাতের 

চারিকোন। পাত্র ? 

কাঁ্ত...ফ্য. (স*)। স্বামী। কাস্তলৌহ (লোহা! 

দেখ)। প্রত্যয়-বিশেষ, শ্রেষ্ঠ অর্থে, যথা, 

গবা-কাস্ত, রাম-কাস্ত। 

ধারা .'যা, (কাদ ধাতু দেখ ) কাদনা_কীদ্না 

-_কান্না)। কুন্দন। কানা"হাঁটি''বন্দনের 

হাট। হাটে যেমন বহু লোৌকের সমাগম 

পপ তু" স* কাণুপট )। 

ৃ 
| 

বশতঃ কোলাহল শোনা! যায়, তেমন কুন্দন- 

জাঁত কোলাহল । তু* হাট বসানা-_কোঁলা- 

হল কর! । মায়াকাননা ''লৌক ভুলাইবার 

উদ্দেগ্ঠে কান্স! 

কান্হাই..'কানাই দেখ । 

* কাঁপ...ষ্য. ( স* কাপট্য )। ছল, ছদ্মবেশ ) 

%&ঃ__কাঁপ করিয়া পড়িয়া আছে, জর-টর 

কিছু হয় নাই? লোকে বলে পাপ কাপ ক 

দিন লুকায় (ভাঃ)। (২) ভঙ্গ কুলীন, 

বংশজ। 

কাপ...ফ্য, (স* কৰল হইতে ?)। কঠিন 

দেহের কতিত বা ভগ্র' অংশের আকার, 

প্রঃ_'কাটা লাগে হাত পা কাঁপে লাগে 

(07877778978 

লাঁগিয়াছে ; খাঁপে খাঁপ, খাবল দেখ। তু" 

থাঁবি কাটা । 

কাপ ''ধাতু, (স* কম্প ধাতু) । কাপি '"কম্পিত 

হই। কীপা, কাপন, কীপনি॥ শীতে, 

ভয়ে গ! কাপে ''অষ্ভা চালিত হয়। কাপ! 

ধাতু, (কৌপ ধাতু আস্তে)। কীপাই'"' 

কম্পিত করি। কীপানা, কাপানি ॥ কীপা- 

নিয়া, কীপান্তে ''যাহ! কীপায়। 

কাপড়...ফা. (স* কর্পট-অতি জীর্ণ বস্ত্র; 

যথা, পটচ্চর* জীর্ণৰ্* সমৌ নন্তুক-কর্পটো 

অঃ) নাত, নেকড়া ও কাপড় এক অর্থ 

ছিল। এই অর্থে ও কবট|-দীর্ঘ ছি 

বন্ত। আশ্চর্যের কথা॥ যাহা এক কালে 

ছেঁড়ী নেকড়। ছিল, তাহা! এখন বাঁ* কাপড়, 

হি* কাপড়া, ম* কাপড় নামে আমরা পরি- 

তেছি। ও* লুগা, চীটগাঁয়ের নুঙা-_দ' 

লাঙল, লঙ্জুল হইতে আঁসিয়াছে। সঃ লজ 

বা" কাছা, লেজ । দু" লা* লাভীট। 
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লাঙ্গটা। “তলুগু ভাষা স* হইতে বস্রমু 
(্স্্রৎ ), এবং বস্ত্র হইতে (?) বর শব্দ 
রাখিয়াছে )। বন্ত্র। কাপড়-চোপড় ''( ও 

লুগা-পটা, ম* কাপড়-চোপড় । পটা-- 

স" পট |) কাপড় এবং চোপড় ৷ (চোপড় 

এখন অনুচর শব্ধ হইয়াছে । চোপা- খোস! 

বা ছাল হইতে চৌপড়। এই চোপড় শাব্ঘ 

হইতেও বন্ত্র-দৈন্ত গ্রকাশ হইতেছে। গাছের 

চৌপা-ছাল বা বাকল এবং ছেঁড়া নেকড়া 

-আমাদের পরিধেয় ছিল। অমরে, ত্বক্, 

ফল, কমি, রোম-_বস্ত্রের এই চারি উৎপত্তি 

নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষৌম_ক্ষুমা__অতসী 

গাছের ছাল হইতে (ব্বান্ক* ক্ষৌমাদি) পূর্ব- 
কাঁলে খুঞা (কৰিকঙকণ দেখ) হইত। 

এই কাপড়কে চোপড় বল! যাইতে পারে। 
কেহ কেহ ক্ষৌম অর্থে তসর বুঝিয়াছেন। 
কিন্তু, অমরকোধষ তাহা বলে ন|। বৃক্ষফল 

হইতে কার্পাস, কমিকোশ হইতে কৌশেয় 
(গরদ, তসর), এবং মুগ-রোম হইতে 

রাঙকব। পুর্বকাঁলে কার্পাঁস বস্ত্র স্থলভ ছিল 
না)। আট-পহরিয়। আট-পইর|, আট-পর্ে 

কাপড় ..অষ্টপ্রহর_-দিব।-রাঁত্রি পরিধেয় 

বস্ত্র; বাড়ীতে পরিধান-যোগ্য ধুতি বা 

শাড়ী। তোল! কাপড় যে ধুতি শাড়ী 
পেড়ায় তোলা থাকে এবং উতৎ্সবাদি সময়ে 

পরা হয়। ময়লা কাপড় মলিন বস্ত্র। 

আড়-ময়লা কাপড় ''অল্প মলিন বস্ত্র 

বাসি কাপড় ''রাত্রি বাসের কাপড়) বাসি 

করা (দেখ) ধৌত ও স্ুবাসিত বন্ত্র। 
কাপড় ছেঁড়া, চেরা, কাঁটা, ভাঁজ করা-_ 

ধাতু দেখ । কাপড় পাট করা '.(স* পট 
_হইতে পাট )। ভাজ ঝরা, ভাঁজ করিয়া 

] 

বিস্তার অল্প করা । কাপড় তো করা...( তে 

দেখ)। পাট করা। কাপড় ছাড়া-..বস্ত 
পরিবর্তন। কাপড়ের গা, জমি "'বুননি। 
কাপড়ের মাঝার.''কাপড়ের মাঝখান 
পাতলা বোনা দোঁষে। কাপড়ের মুখ পাত 

'"*মুখ-পত্র-আরম্ত অংশ, ভীজ কর! নৃতন 
যে বস্ত্রের অংশ লম্মখে থাকে । কাপড়িয়া, 
কাপ্ড়্যে ''ণ* (কাপড় +ইয় )। কাপড় 
সম্ব্ধী, প্রঃ__কাঃ মহাজন । কাঁপড়্যে হওয়| 

'*খাতুমতী হওয়া (তু* হিৎ কপড়ে | 
হোঁনা )। 

কাঁপা-.“ষ্য, (সৎ কর্পট-_কাপড় হইতে ? মণ 
কপ্লা, কপা-__কাপড়, থলী )। খড় কিংবা 
অনেক দ্রব্য একত্র বাঁধিয়া গৌপৃষ্ঠে বহিবার 

দড়ীর জাল-বিশেষ। 

কাঁপালী-."কপালী দেখ। 

কাপাঁস, কাবাস "'ষ্য. (সৎ কার্পাসী--কাপাঁস 

গাছ, কার্পাদ__কাপাস তুলা। ও* কপা, হিৎ 

কপাঁস, ম* কাপুস)। কার্পাস গাছ, কার্পাস 
তুলা । ।কার্পাস তুল! কাটা, হিতে কতা হয় , 

বলিয়! আর্বা নাম কতান। ইহা হইতে ই, 

কটন, ৪০6০7 | কিঞ্রিদধিক ছুই শত বৎ- 

সর পূর্ব পর্যস্ত ইয়ুরোপ্সে কার্পাস সন্বপ্ধে জ্ঞান 
ছিল না। কার্পাস গাছ এত জাতের আছে, 

এবং কৃষি ও জল বায়ু মৃত্তিকার গুণে জাতের 

এত পরিবর্তন হয় যে অদ্যাপি বৈজ্ঞানিক 

বিভাজন দুগ্ষর হইয়া রহিয়াছে । অমর- 

কোঁষে চীঁরি নাম পাওয়া যাঁয়। বর্তমান 

জ্ঞানের সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিতেছি। 

(১) তুণ্ডিকেরী--বোধ হয় বাঁঞালা দেশের 
কষিজীত খেরে! কাপাঁস (13017681 ০০৮০1), 

93590101) 210016000, ৬৪1, 068- 
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1০০৮৪)। থারা ( দেখ) বড় বলিয়া খাবুয়া 

_থেরো। (২) সমুদ্রান্তা-_বোম্বাই প্রদে- 
শের €?)। (৩) কার্পাপী--বোঁধ হয় ওলন| 

কাপাস, দেব কাপাস, রাম কাঁপাস, গাছ 

কাপাস (00955501010 51109010007 )। 

ইহাঁর গাছ বড় হয় বলিয়! নাম রাম কাপাস; 
ফল উলাইতে__পাঁড়িতেঞ্ছর বলিয়া ওলনা 

এবং পুর্বকাঁলে তুলাঁ় ব্রাঙ্মণের বক্জেটপবীত 

হইত বলিয়া দ্বেব কাপাঁস। ইহাই নাঁকি 

বঞ্জা বিহার ওড়িশা প্রভৃতির কৃষি কাঁপাঁসের 

আদি। (৪) বদরা--বদরী ফল তুল্য ফল 
বলিয়া নাম। ইহা বন কার্পাসিকা | হয়ত 

বদরী শব্ধে অপত্রংশে বর্তমান “বিরদী” নাম র 

আসিয়াছে । কাঁপাসের মধ্যে বরদী (9০5- 

কাঁফের, কাফির -“ষ্য. (আত কাফির)। নাস্তিক, 

মুসলমান ধর্মে অবিশ্বাসী । 

কাডরী ..ষ্য. (আ* কাফির হইতে। পর্তু 
০৪0০), | আফ্রিকা দেশের আদিম কৃষ্ণবর্ণ 

জাতি বিশেষ । 

কাবা ..ব্য. (আ")। সম্মুথ-খোলা লা 
মুলমানী কোর্তা ৷ (ফাঁ*)। মক্কার মন্দির, 

যেখানে মুসলম্ীনে তীর্থ করে। 

' কাবাড়ী...ষ্য. (সণ্কর্টট-_শবকল্পে )। ক্র 
বিক্য় দ্বারা গ্রামে বা গ্রামের হাটে যে 

জীবিকা নির্বাহ করে। “মৎস্ত বেচিয়া নাম 
ধরাঁল কাবারি” ( কবিকঃ)1 অধুনা প্রায়ই 

শাঁকপাতা-বিকেতা মুনলমান | স্ত্রী" কাবা- 

ড়নী। 

551100) 810010000, ৮21 859801০0 | কাবাব *'য্য. (ফাঁণ)। শূলে সেকা মাং । 

$৪1, 10598) নিকৃষ্ট | মাক্জাজে ও আদামের | কাবাঁব-চিনী-.*ষ্য. (আঁ কবারা হইতে কাবাব, 

পাহাড়ে এই কাপাস জন্মানা,হইয়া থাকে । | মিষ্ট বলিয়। চিনী)। তাহ্/লাদি-বর্গের লতা- 
কাপাসি..'ষ. (কাপাঁসের মতন কোমল ;] বিশেষের (1001 ০802198) শান ফল 

কিংব! কার্পাস ফুলের মতন পীতবর্ণ কিংবা :. (০810019)। যাব! ও মলকা দ্বীপের গাছ। 

* আরন্তু বর্ণ বলিয়া)। ফুসৃ-ফুস। (প্রায়ই | ভারতবর্ষেও অল্প চাষ আছে। (স* নাম 

পাঁঠার কাঁপাঁসি বলা হয়|) স্থগন্ধ মরিচ ?)। 

কাঁপে কাপ."'কাপ দেখ। কাবার.**ষ্য. (আ* কবর হইতে ?)। বিনাশ, 

কাণ্ধেন..'ষ্য. (ই* কাঁপটেন, ০৪০11) | | শেষ। ধাতু. কাঁবারি"*শেষ করি, বিনাশ 

জাহাঁজের কিংবা সেনাদলের অধ্যক্ষ | কাণ্তেন | করি! গ্৫-ঠেজাঁড়! কাবারিয়। দিয়াছে 

ভামানা ''কদভ্যাস ও গঠিত কাজের নিমিত্ত | কবরে-ঘমকৰলে পাঠাইয়াছে। কাবার! । 

ধনী সহচরের সর্বনাশ সাঁধন (অশিষ্ট)। ] কাবাঁস (গ্রাণ ) **কাপাঁস দেখ । 

কাঁফি-..ফ্য. (আ* কাওয়|। তুর্কী হইতে ই* ; কাঁবাসিয়।:'য্য. (সৎ কার্পাস হইতে 1, কাশ্তপ 
কফি, ০০?০০)। আফ্রিকা দেশের আচ্ছু- | হইতে 1)। শাখাশ্রয়ী বর্গের পক্ষী বিশেষ 
কাদি বর্গের ক্ষুপ বিশেষের (0০০68 219- (0801:90-91)111:9. 0810101010821008 106- 

৯1108) বীজ-ভাজার পানীয়-বিশেষ। সিংহলে, 12105011519) | ধুসরবর্ণ, পক্ষ পুচ্ছ কৃষ্ণ-. 

দক্ষিণ ভারতে এবং পৃথিবীর অন্য অনেক ; বর্ণ, চঞ্চ, ঈষৎ বক, নাক পালকে আবৃত। 

স্বানে কাঁফি গাছের চাষ হইতেছে। পুংক্ী পৃথকবর্ণ। সাত-সয়ালী পাখীর তুল্য 
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৬27 টিটিিশাশাশাীীট : পশ্চাতের পালন কাট! কাট। ৷ বনে গাছে- কামড়া-"*ধাতু, (স* কবলিত হইতে । রুষল 

গাছে দলে-দলে বেড়ার, পৌক। খায় । * 

কাবিল-''ণ. (আ" )। যোগ্য (মুসলঃ)]. 
কাবু.'"ষ্য, (স* কাপোত) ভু" কপোত-” 

কবুতর )। কপোতগৃহ, পায়রা-খোপ। 
কাবু*ণ: (তুককঁ-'আকৃমণ)। আবীস্ত, 

পীড়িত, পরঃ--রোগে কাবু হওয়। | $ 

কাবুলী "*ষ্য, ৭. কাবুল দেশের লোক, ভাষ! ; 

হইতে কামড় ধাতু না হইয়া কামড়! ধাতু 
হয়। বহুল প্রয়োগে কামড়। স্বানে কামড় 
ধাতুও হইয়াছে )। কামড়াই-দস্তে দংশন . 
সবার কবলিত করি ॥ কামড়ানা ॥ কামড়া- 

* কামড়ি ''পরম্পর দংশন। প্রঃ,_-রহিয়া 
রহিয়া পড়ি কামড়ায় তাঁরে কৌতুকে ( মধু- 
হৃদনঃ ৮ 

তদ্দেশ জাত। কাবুলিয়া, কাবল্যে ''কাবুল- | কামরা... (পতুটি ০817818 হইতে)। কুঠরী। 
দেশ-নম্বশ্ধী) কাবুলী। 

কাম ''ষ্য,.(স*)। কন্দর্প। ইচ্ছা! । কামন| 
.*'অভিলাঁষ, ঠাকুত্বের নিকট ইচ্ছ। প্রকাশ । 

কাম চাগা (অশিষ্ট) '-স্ত্রীসগখ করিবা? 
ইচ্ছার প্রাবল্য হওয়।| কাম-বাই .*ষা, 

(স* কাম্বতা ? কাম-বাতিক )। রমণেচ্ছা 

(অশিষ্ট)। কাম-ধেন্ু ''ষ্য. ( স*-অভীই- 

৷ কামরাঙা।.. ব্য. (ম* কর্ম-রঙ ; অপেক্ষাক্কত 
আধুনিক। ও* করমঙ্া )। পঞ্চশিরাল 
প্রসিদ্ধ অশ্নকল। শরৎকালে এবং পুনর্বার 
শীতকালে পাকে । গাছ (4১৩611508 ০৪7 
[910018) সুদৃশ্ত । চীনা কামরাঙ্ী!.. 

কামরাঞ্গার এক জাত। ফল ছোট কিন্তু 
মিষ্ট। ্ 

দায়নী স্ুরভী নামী গবী)। প্রচুর ছুধালা গাই । | কামল, কামলা...ফ্যু. (স*)। হারিদ্ররোগ- 
কাম...ফ্য. (স* কর্ম )। কর্ম। (রাঁড়ে অপ্রচঃ বিশেষ (18079106), কাঙল। 

পূর্ববর্জো এবং ও* হি* মণ তে চলিত)। ; কাম-লতা :.ফ্য. (স*)। কুঙ্জলতা, তরুলত! 
কামশাম ''ষ্য. (স* কর্ম-ন্ব)। কর্ম-টর্ম) দেখ। 
প্র-কাম-ধাম সারিয়! বসিয়। আছে-_- | কাম! "ধাতু, (স* কর্ম হইতে কাম)। কামাই 
যাবতীয় আবশ্যক কর্ম। কামী ''ণ. কর্ম- 

যোগ্য। কাম-দার.'*ণ. (উর্দু) কর্মরত, 
ফুল-তোল! । 

কামড়-''ধাতু, (স* কৰল হইতে । মণ তে 

কৰল ও কবন্--ছুইংই আছে। ও* তে 
 কাম্বডিবা-কামড়ান!। স* কৰল শের 
বৰ ্ানে ম, এবং ল খানে ্ত, ড,ড় 
হইয়াছে)। কামড়ি--দত্তঘারা দংশন 

_কর্ম করি, কর্ম দ্বারা অর্থ উপার্জন করি, 
ক্ষৌর কর্ম করি, মুগ্ডন করি (মাখা, দাঁড়ী 
এবং স্ত্রীলোকের পা), বন জঙ্গল কাটি 

( প্রঃ পুকুরের পাড় কামান! ১ গাছের 

পাত! কাটি €প্রঃ--রস পাইবার পূর্বে খেল 
গাছ কামান! ), বিষ্টাত ভাঙ্গি (প্রঃ-- 

কামান! সাপ, আ-কামানা সাপ) । কামান! ॥ 

কামানি-.*ক্ষৌরার্দি কর্ম, কর্মের বেতন। 
করি॥ কামড় । কামড়া ॥ কামড় দেওয়া... | কামাই...ফ্য. ( ফা* কম+বাঁ" আই? ফ্মাই 
দংশন করা। ৪--কামড়ি আচড়ি, মরি 
হত্তপদাঘাতে (মধুহদনঃ)। ২ 

-_ন্যুন্তা, অল্পতা 1)। কাঁমাই করা. 

কর্মের দিন-সঙ্খযা কম করা, কর্মে অনুপত্থিত 
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হওয়া । গ্রঃ__মাঁসের মধ্যে ছুই দিন কামাই ; কামিনী-""ঘ্য (স')। নারী ।-..(স*-_বৈদ্যকঃ)। 

হওয়া__মাঁসের মধ্যে দুইদিন ন্যুনতা হওয়া । 

কামান. ব্য... (ই* 0817107)। বৃহৎ 

আগ্নেয়াস্ত্র (কবিকঃ)। কামান দাগা"' 

কামানের রঞ্জকঘরে অগ্নি-প্রয়োগ । প্রবাদে, 

মশী মারিতে কামান দাগ ক্ষুদ্র শত্রঃ 

বিনাশ নিমিত্ত বহু আয়োজন ।(২) কামানি, 

গ্রঃ-ভূরুকামান (ভাঃ)। 

কাঁমানি ''ষা, (ফা* কমানি )--কমান-_ ধু, 

কমানি। তু" স* কাম-ধনু) তু" ফা" 

কমান-অব্র,স* কামধনুত্রঃ | তু* কাম: 

কামান-তুরুতঙ্গী__জ্ঞানদাস )। ইস্পাতের 

ধনু বা চাপ, ইন্প্রিং। 

কামার ..ফ্য. ( স* কর্মকার, কর্মার )। লৌহ- 

কর্মকারক। হিন্দু-জাতি-বিশেষ) স্ত্রী 

কামারনী। 

কামাল.-.ষ্য. (আ )। * সম্পূর্ণতা, ৩85 

কেরামত কামাল ইহার ( ভাঃ)। 

কামিজ...ষ্য (আ*; ফরাসী 01৩191০ পর্তুঁ 

গীজ 0810155)। শিথিল অঙ্জ-বস্ত্র, জামা । 

কামিনা...ষ্য. (স* কর্মিন্। তু* হি* কমেরা, 

কমীন-_ভৃত্য।, ফা* কমিনা__সাধারণ 

ইতর লোক )। কর্মকার, গাঃ- চিত্রগড়র 

কামিন! বিসাস্তর--চিত্রগড়ের বিশ্বস্তর নামে 

কামার (শূং পুঃ)। (কৰিকঃ)। 'অপতভ্রংশে 

কাঁমিলা শব্দ কোথাও কোথাও আছে। 

কামিনী, কামিন্য|:"ষ্য. (স* কর্মিন্, স্ত্রী 

কর্জিণী। তু* হি* কমীন-_তৃত্য )) ধর্ম- 

ঠাকুরের পরিচারিকা দ্রাসী। কামিন্তা__ 

বোধ ভুয় বহু বচনের প্রয়োগ । ধর্মঠাকুরের 

দ্বাদশ কামিনী । (ক লুঞ্ত হইয়া আমিনা, 

আমিন্যা দেখ )। 

ণনিশ্বুকাদি বর্গের পুষ্পক্ষুপ (01011258
 ৪১:০- 

(0০৪)। পাতা পক্ষাকার, ফুল শাদা, 

সুগন্ধ, পঞ্চদল, সপ্ধ্যাবেলা ফোটে, সকালে 

থসিয়। পড়ে । ( পঞ্ডিতেরা অনুমান করেন, 

গাছটি বিদেশী ॥ ই* নীম ০108 0০5)। 

ধামোদ ..ফ্য. (স" কাঁমোদা)। রাঁগ-রাগিণী 

দেখ। | 

কাঁয়ত, কায়থ.'ষ্য. (স* কার়স্ব )। হিন্দু 

জাঁতি বিশেষ স্ত্রী* কায়তনী। কায়ধী'*" 

ষ্য. (হি*)। বিহারের কায়স্ব লেখকের 

অক্ষর। | 

কাঁয়দা...ষ্য. (আশ )। রীতি, পা$--আদব- 

কায়দা; অভ্যাস, গা: সেতারের গত 

কায়দ। কর! ; রক্ষা, ভায়ত্ত, চোরকে 

কায়দ| করা । 

কাঁয়ফল-'*ষ্য. ( স* কটফল। স* কা-ফল। 

হি* কাঁয়ফল )। কটফল দেখ। 

কায়বা...ষ্য. (স* কাঁয়-বার্তা)। স্ততি। 

গঃ_-কবিকঃ। (অগ্রীচঃ)।' রায়বার দেখ। 

কাঁরম, কাঁয়েম-ণ, (আশ)। চিরস্থায়ী 

পাকা । কাঁঃ করা--স্বত্ব স্থজন) কাঃ রাখা 

_ রক্ষা, টেকান1 ; কাঃ রহা__টেকা; কা: 

হওয়া_স্বায়ী হওয়া, উৎপন্ন হওয়া। 

(প্রায়ই আদা) 

কাযস্থ-..ঝ. (স। হিন্দুজাতিবিশেষ ? কায়ত। 

কায়! ''ষ্য. (স* কায়। বহু সংস্কৃত শবে 

বহুবচনের রুপ বাঙ্গালায় চলিয়াছে। তু 

অলকাঁ-তিলকা, দারা, মহস্ত)। দেহ। কায়' 

ক্লেশে ..( স* কাঁয় ক্লেশেন)।  শারীরিব 

ক্লেশ করিয়া। 

কার:"'ষ্য. (স* )। (১) কর্মের পরে থাকি? 
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কর্তা, নির্মাতা যথা, লৌহকার, ত্বর্ণকার। 
কারযুক্ত শব স*। বা*তে কার গ্বানে আর 

হয়। যথা, লৌহকাঁর__-লোহাঁর, কর্মকার-__ 
কামার। (২) (স*)। ধবনি, শ্রঃ-_-অ-কার, 

জয়-জয়-কার। (৩) (স” ফা*)। কার্য, 

কর্তব্য; বশ্ধন, গ্রাঃ-_কারে পড়িয়াছি__ 
কর্তব্যের দায়ে পড়িয়াছি। বে-কার-" 
কার্যশূন্ত । কার-খানা...কর্মশালা, কলা-্থান 
কারকিত,। কার-কুৎ্...(স* কার-কৃতি )। 

কর্মকৃতি, প্রাঃজমির কাঁরকিতি-_চাষ 
কর্মকরণ বেতন। কারকুন:.'য্য. (ফা* )। 
বিষয় সম্পত্তির ত্তত্বাবধারক | 

কার-চোপি, কারচুপি-"ষ্য* (যা* কার- 

চোপি, কাঁরচোবি_-কাপড়ে সুতার ফুল 

তোল!) । কাপড়ে স্ৃতার ফুল তোলা 
(61010101061); চালাকি | কাঁর-পরদাজ-.. 

ব্য. ফো')। বাবসায়-কর্মচারী। কার-বাঁর "' 

ষ্য. (ফাঁণ। তু* কার্ধভার)। ব্যবসায়; কাঁজ- 

কাঁরবার-_-সহচর শব । কারবারী...ব্যব- 

সায়ী। কারসাজি.*.ষ্য. (ফাঁ* )। চীলাকি। 

কার"'ভব অর্থে সম্বশ্ধের বিভন্তু। যথা, 

আজি-কার, সেখানকার, কোথাকার, 

আপনকার । (প্রাচীন বা* সভাকার-_ 

সবাঁকার-_-সবার । প্রাচীন বা'তে কারন! 

হইয়া! করও হইত । যথা, তা-কর (বিদ্যা 
_ গতি), তামা-কর (শৃং পু২)। ও* ডকর, 

অদ্যাপি প্রচলিত আছে । যথা, তাহাঙ্কর, 

--তাহার, আপণঙ্কর--আঁপনকাঁর। হি*- 

তে ক (কী, কে), যথা, আপনকা- 

আপন-কার। মণ্-তে চা (চী, টে); যথা, 

পুবুষাচা। কার-বিতন্তির অপত্রংশে কের; 
যথা! (রাছে) আজকের । কের হইতে €গর 

আসিতে পারে ; যথা, তাহাদি-কাঁর__তাহাদি- 

কের--তাহাদি-গের। (ব্যাকরণ দেখ )। 
কার..-ষ্য. (ই* ০010)। শরু দোড়ী বা সৃতা, 

প্রঃ-টেকঘড়ীর কার-ঘড়ী বীধিয়া 
রাখিবাঁর স্ৃতা । 

র্লারণ "'ষ্য. (স+)। হেতু, সাধন। অ-কারণ-_ 
বৃথা । কারণ-বারি*.(স* স্যর আদি 

জল। কারণ-কার্শ্য...( স*) সাধন ৰা 

উপকরণ কৃশতা, ব্যয়-সঙেকাচ। 
কারণ-ফল...পান-কপূর দেখ । 
কারপেট**'ষ্য, (ই* 08166) । পুৰু আসন- 

বিশেষ, গালিচা, টাট। কারপেট বোনা-_- 

উল দিয়া আসন বোনা । কারপেটের ৰেগ 

_-মোটা কাপড়ের থলিয় ৷ 

কারি-কর-.-ষ্য, (স*)। কারু, শিল্পী, গঃ-- 

গড়িয়াছে শুক কারিকর ( পুরাণের শুকদেৰ, 

চৈঃ চঃ)। কাঠরকরি.''ষা, (স*)। কারু- 
কার্য, শিল্পনৈপুণ্য। 

কারিগর'"'ষ্য. (ফা")। কারিকর। কারিগরি," 

কারিকরি। 

কারী" ষ্য. (আ*)। কোঁরাণ-পাঠক, ও১-- 

কাজী হাজী কারী (ভাঃ)। 
কারী-.'ণ. (স* কালী) । কালী । (প্রাচীন পদে)। 

কারী''*ষ্য, (ই* 017 )। মশলাযষোগে 
বাব্টীর রাধা! তরকারী । কারী-কাটলেট 

,..(সহচর শী) কারী ও কাটলেট (দেখ)। 

কারু.'ষ্য, ( স* )। শিল্পী, কারিকর। 

(কবিকঃ)। 

কারোয়া".'ষ্য. (ফা )। ধন্তাকাদিবর্গের শাক 
বিশেষের (081010) 1091090536917012) ) 

ফুল। এই ফল-জাত জল। কারোয়া শব 
বিকৃত হুইয়! কাওরা হইয়াছে । কাওরা জল 
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বিদেশী শাক বিশেষের (02101 08101) 

ফল-যোগে প্রাণ্ত। ইহা ([010591) 
0818%25 ) কখন কখন মিঠা বা সফেদ 

জীর| নামেও বিঝয় হয়। পানীয় সুধাসিত 

করিতে কাওর! লাগে। 

কার্টিজ...ষ্য. (ই* ০84171080 )। বদুকের 

নিমিত্ত বারুদ-ভরা কাগজের পুরিয়া । 

কর্ডি..ফ্য. ('ই* গো )1 একখণ্ড ছোট 
পুরু কাগজ, পত্র-বিশেষ, গোষ্ট-কার্ড। 

কার্তিক (শ্রী কাত্তিক)."'ষ্য. (স*)। 
সপ্তম মাস। পুরাণের পার্বতী-পুত্র। ইনি 

সুনার বলিয়া বা্তে স্থপুরুষ। লোহার 

 কাতিষ্ক-__-উপহাসে, লৌহবৎ ক্ৃষ্ণবর্ণ এবং 
কাকার পুরুষ। কার্তিকা, কার্তিকিয়া'-. 

-ধ* কার্তিকমাসে জাত, কার্তিক মাঁস 
+ সম্বন্ধীয় । কার্ভিকা ঝড়'.-কার্ভিকমাসে 
জাত প্রবল ব্যাতা। (০৮010922)। 

কাতু স.. 'ষ্য, (হি? ই 081099001১6) 1 

কার্টিজ। 

ফার্দানি...ষ্য. (ফা* কারদানি )। দক্ষতা । 

ফার্নিশ...ষ্য. (ই* ০০10106) | অটালি- 
কার ছাদ হইতে বহির্গত কর্ণ- সদৃশ অগ্তা 

আল্মারীর মাথা হইতে বহির্গত অগ্ভা। 
কার্ধঞ, কার্যনঞ' পত্র লিখিবার ধারায় প্রথমে 

প্রণাম সম্ভাষণার্দি পরে কার্ষং চ-_ উদ্দেশ্ত- |. 

জ্ঞাপন । এই ধারা বছুকাল'হইতে আছে। 

কার্য পরিবর্তে, বিশেষস্ত।--বিশেষ লেখাও 
রীতি ছিল ও আছে। কার্য এ স*) অশুদধ 

হইয়া কার্যান%। কার্যঞ্রাগে-_কার্যও 

আছে,-আগে- প্রথমে এই-। পত্র 

লিখিবার ধাঁরার স* বাঁ" মিশ্রিত আছে । 

ফীল “যয, (স*)1 সময়, কার্ষের যোগ্য " কম্মিন কালে...স*। 

সময়) চা যম। অকাঁল:' বি হয জজ জা বা অকাল -পোীতে 

' গণিত পুণ্য কর্মের অযোগ্য সময় (সকাল 

বিকাল দেখ)। কাঁল-বেলা...পাঁজীতে 

গণিত দিবসের অর্ধপ্রহর পরিমিত অশুভ 
সময়। কাল-রাত্রি' অখ্ুভ রাত্রি, মৃত্যুর 

রাত্রি। কাল-সাপ..'কষ্চবর্ণ মারাত্মক 

” সর্প, কেঅটিয়! সাপ। কাল বৈশাখী... 

বৈশাখ মাসের অপরাহ্ঠের অকন্মাৎ প্রবল 

ঝড় (017/6361)1 কালে কালে 

কত হবে'"'সময়াস্তরে, নান! কালে নান! 

উপদ্রবের সম্ভীবন1। তিন কাঁল গিয়! এক 

কাল ঠেক! '.শৈশব যৌবন প্রৌছত্ব গত, 
বৃদ্ধত্ব উপস্থিত। কালাস্তক.' যে কাল ব৷ 
সময় সব বিনাশ করিতেছে। কালাশুদ্দি 

জন্ম কিংবা মৃত্যুর কারে অশুচি। 

টা 'রীবণের মামা । কালনেমির 

লঙবাভাগ:' হমুমানকে বধ করিতে রাবণ 

কাঁলনেমিকে পাঠাইয়াঁছিল, এবং অঞ্জীকার 

করিয়াছিল ষে হন্ছমান হত হইলে কাল" 

নেমি লঙকারাজোর অর্ধ পাইবে । কান- 

নেমি হমুমানকে হত করিবার পূর্বেই লঙকার 

কৌন অর্ধ লইবে, তাহা মনে মনে বিচার 

করিয়াছিল। উপমা, কার্যসিদিধর পূর্বে 
ফলাকাঁজ্ৰা। তু" গাছে কাঠাল গে 
তেল। কালাগুরু'''অগুরু দেখ। কাল" 

পুরুষ' ব্রহ্গা প্রজাপতি নামক নক্ষত্র 
(0০97916118601) | তিনি বৈদিককালে 

সময় পরিমাণ করিতেন । মুল কথা, ই 

নক্ষত্র ধরিয়া বৎসর পরিমিত হইত। এই 

নক্ষত্রের মাথায় মুগশিরা, কটিতে ইলা! 

(ইহার পর নাম অগ্ঠাহাঁয়ণী, ই 01101) 

কোনও সময়ে 
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কালীন -ণ, (স*)। নির্দিষ্ট কালে জাত, 
দত, প্রাপ্ত, প্রঃ-_এক*কালীন দাম...এক 

বারে দত্ত বা প্রাপ্ত দান। 

কাঁল.''ণ. (স*)। কুষ্ণবর্ণ। কাল কুচ্- 

. কুচিযা, কাল কুঁচকুচ্যে.-চিক্ণ কৃষ্ণবর্ণ। 

: (্চৃকুচি। দেখ )। কাল মিশ্মিশিক্, 

কাল মিশ্মিহে, কাঁল মীশ, মীশ*কাল-'' 

মশী (মধ, মসী, )-তুল্য কৃষ্চবর্ণ। (মিশ- 

মিশিয়া দেখ )। ভাত-দিদ্ধ-কর! হ্াড়ীর 
তলে ধে মশী জমে, তাহার তুল্য কৃষ্ণবর্ণ। 

ধান-সি্জা হাড়ীর মতন কাল...রুক্ষরুষ্ণবর্ণ। 

(কারণ খড়-কুটা-পাতা৷ পোড়াইয়া ধান 

সিজানা হইয়া খাকে)। কাঁল-ঝ)ল-.. 
রাম্নাঘরের ঝ,লের মতন কৃষ্ণবর্ণ। কাল-মুফ 

'*প, (স* (কাল-কৃষ্ণবর্ণ স* মুফ্ষ_ 
মাংসল )। রুষ্ণবর্ণ ও. মাংসল, প্রঃ 

কাঃ ডাকাইত। কাল্টিয়া, কালটা, 
কাল্ট্যে''ণ* (কাল+টা+ইয়া )) ঈষৎ 

কষ্ণবর্ণ 

কাল-কট্কটিয়া, কাঁল-করকটিয়া-.“য্য. ( স* 
কর্করেটু, করেটু?))। বৃক্ষচারী বর্গের 

নীলবর্ণের পক্মীবিশেষ। কট্কটিয়! দেখ । 

একা একা থাকে এবং উড়িতে উড়িতে 
পৌক! ধরিয়া খায়। (অমরে, কর্করেটুঃ 

করেটুঃ স্তাৎ্__কর্কশং কুৎ্সিতং রটতি। 

কুকণ কৃকরৌ সমৌ--ক্ককেণ কণ্ঠেন অনিতি 

শব্দায়তে, কৃকেণ রোতি--অঃ টীঃ। ইহা 

কাল্বসি, কাঁলবস্স শষ্য 

কালমেঘ.'ষ্য. ( স* নাম 

মারাত্মক সর্গ-বিশেষ, কাল্সাপ ( বৌধ হয় 
কেঅটিয়া সাপ )। 

(সং কালবসি? 
স* বপি-_-আচ্ছাদনে ) ভারতচঞ্জে কাঁল- 

বন্থু। কিস্ত; বন্ধ হইলে অর্থ হয় না। 

টাকায় কালী-বাউশ, ও* কল্তাধীইসি-_ 
যেন কালন্ধীশ.)। রোহিত তুল্য মত্ত 
বিশেষ (12060 ০510290 ), কিন্ত, প্রায় 

কষ্ণবর্দ। পাখনা! কাল। মুখের পাশে 

দুইটা ছোট দুইটা বড় গোঁফ আছে। 
কাল্বুদ...য্য. ( ই* ০01%1)। পথের নীচে 

দিয়া জল-নির্গমের শাকে!; খিলান 

গাঁথিবার নিমিত্ত কাঠের বা বাশের আধার । 

,*ষ্য, (ফা*)। জুতা! নির্মাণের ফর্ম! 
( 51109৩-1081:615 1890 )। 

কিরাত ; হি* কির- 

য়াত? $* তৃই দিম্ব। অন্য স* নাম মহাঁ- 

তিন্ত )। বাসকাদি বর্গের বর্ধায়ু শাক- 

বিশেষ (2১001021901015 98101001505) | 

গাছ সৌজা, পাত মৎ্তাঁকার, রৌমহীন, 

& ধার অথগ্ডিত। ফুল শাদা, ভিতরে আনীল- 

রন্তু চিন্ু। কেশর ২। গাছ তিন্তু, রর 

অন্ত নাম মহাতিন্ত। (কাল-কর্পুর দেখ) 
কাঁল-শিরা, কাঁল্-শিটা..ষ্য, (কাল-শিরা ) র 

স্বানে ট)। চাঁপে শিরার রন্তুগমন বদ্ধ 

হইলে শিরার কৃষ্ণবর্ণ-প্রান্তি (8:0136) 

কাল-শির! মারা. 'এরুগ হওয়া । 

হইতে পক্ষী-নিবুপণ ছুরৃহ। শব্সাঁম্ে স' | কাঁল-সার-..কক্ণসার দেখ! 

কর্করেটু বোধ হয়)। লা (স* কল্প। ও* কাল, আপা" 

কালনর...ফ্য, (ফা*)। ধর্মাত্বা মুসলমান | কলা)। শ্ুতিবজিত, বধির। জীতল, 

সম্প্রদায় বিশেষ ( কবিকঃ)। ( অপ্রচঃ) প্রঃ_ছুধ কাল! হইয়াছে ( স* কল্-_বধির 

কাল-নাগিনী-"'ষ্য, € স* কাঁ-নাগিনী)। | -_শব্ষের অর্ধ-সম্প্রসারণে ) ও* কালু )। 
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কালা-'-ধাতু. (স* কল্প হইতে )। কালাই 
- শীতল হই, শীতে কাল-_কৃষ্ণবর্ণ হই। 

গ্রঃ-হাত পাতা কালাইয়া-__কালিয়ে-- 

গিয়াছে । কালানা । 

কালা..'ণ. (স* কাল)। কুষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট। 

কালাগুরু ''অগুরু দেখ। , কালানি ''ষ্য 

(কাঁলা+পানি)। কাল জল ( তু* চীল- 
চৌয়ানি) ৷ কাঁলা-পীঁড়-.বস্ত্রের কৃষ্ণবর্ণ 
ধার ৷ কালা-পাড়িয়া, কালা-পেড়্যে."কৃষণ- 

বণ পাঁড়-বিশিষ্ট ৷ কালা-পানি..“ফ্য. (হি')। 

(কাল) সমুদ্র । কালা-পাহাড় '*ষ্য. কৃষ্ণ- 

বর্ণ পাহাড়, কিস্তূ; ইতিহাসে হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী 
হিন্দ দেবদেবী-মন্দির-ধ্বংসনারী মুসলমান 
সেনাপতির নাম। ইনি প্রায় ৩৫০ বৎসর 

পূর্বে ছিলেন। কালা-মুখুয়া, কালা-সুখো 

''প, (কালা মুখ উয়া)। কলডেক 

মাখ! মুখ যাঁর, নিলজ্জ। কালা্দানা ''ষ্য. 

(হি*)। নীল কলমী গাছ। কলম্বী-আদি 

বর্গের বর্ষায়ুঃ লোমশ লতা-বিশেষ 
নীল বর্ণ 

ফুলের নিমিত্ত শীতকালে রোপিত হইয়া 

থাকে। ইছার বীজের নাম কালা-দীন!। 
এই বীজ রেচক-ওষধ। কালা-পাঁতি.. 

ষ্য. হি* কালা-পত্তী। কাঁলপত্র-পাঁতি? 

কাল-_ককষ্চবর্ণ_বর্তীবাতি?) । ছুই 
বন্ত;র সণ্ধি অপর এক দ্রব্য দ্বারা পপুরণ। 
যেমন নৌকার পাট! কালা-পাতি না করিলে 
তলায় জল টোকে। গাছের ছাল দিয়া 

_ নৌকার কালাপাতি করা হয়! জলে সে 
ছাল গাবিয়! কৃষ্ঞবর্ণ হয়। কাঁলাশৌচ... 

ষ্য.(স*)। শুভকর্ম-বাঘাতক অশৌচ। 
কালাংড়া"''ষ্য. ( স* কলিঞ্জ দেশ নাম 

* (110010068. 1000178002) | 

ইইতে)। রাঁগিণী বিশেষ .( রাগরাগিণী 

দেখ$5। ৃ 

কালি, কীল ..ষ্য. (সং কল্য। ও* কালি, 

আঁসা* কালি, হি* কাল। ম* কাঁল-_. 
গত দিবস । বা*-তে উচ্চারণ কাল নহে )। 

পুর্ব কিংব! গর দিবস। কীল কীল করা... 
আ্গমী কালি দিব বা করিব বলা, কাল- 

বিলম্ব করা | কালিকার' 'ণ. কালি উৎপত্তি 

যাহার । 

কালি..ষ্য. (স” কাহল। ও* আসা* কালি)। 

বাদ্যবিশেষ, গঃ__জোড়া সিঙ্না বাজে 

কালি (শৃং পুঃ)1 (অপ্রচঃ)। কালী 

দেখ। 

কালি-দহ.''কালিয় দেখ । 

কালিমা.."ষ্য. (স*))। ক্ৃষ্ণতা, মলিনত। ।' 

কাঁলিয়-'ষ্য. (স")। যমুনানদীর পুরাণ- 

প্রসিদ্ধ বৃহৎ সর্প বিশেষ । শ্রীরুষ্ণ এই সর্প 

বিনাশ করিয়া কালিয়দমন নাম পাইয়া- 
ছেন। কালিয়-দমন..'ষ্য. শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ 

বিষয়ক গান, শ্রীকুষ্ণযাত্র। । কালি দহ." 

ষ্য. যমুনা নদীর যে গভীর জলে--হে- 

কালিয় সর্প থাকিত। 

কালিয়া...ণ. (স* কাল+বাঁ* ইয়।)। কাঁল- 

বর্ণ বিশি্ট। অপভ্রংশে ক্লে । 

কাঁলিয়1."'যা, (আ* কলিয়া)। মাছ কিংবা! 

মাংসের ব্যঞ্রন। কালিয়া.কোপ্তা -.কালিয়! 

ও কোণ | (সহচর শব) ্ 

কালী-'"ষ্য. (স*)।  দেবী-বিশেষ। রক্ষা- 

কালী...যে দেবী গ্রাম রক্ষা করেন। (২) 
মধী। গ্রবাদে, কালী কলম মন লেখে 

তিন জন--তাঁল কালী, ভাল কলম, এবং 

মন ভাল,ন| হইলে লেখা! ভাঁল হয় না । 
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ভূষাকাঁলী-**€ মষী শবের অপত্রংশে ৷ ভূষ! 
দেখ )। কজ্জল-যোগে কালী । *মগুনের 
ধু'য়ার উপরে স্থাপিত হাড়ীর তলার মধী-_ 

ভূষা--এই কালীর প্রধান উপাদান। ভূষা 
' জলে মিশাইয়া রাখিতে চীল-টোআনি লাগে 
" এবং কেশরাঞ্জ গাছের রস দিলে কালী 

উজ্জ্বল হয়। পুথী-লেখ! কালী করিক্তুত কষ- 

জল ও লোহা! লাগে। লাল কালী.' 

আল্তা। অধুনা নানাবিধ বিলাতী রঙা- 
কালী ব্যবহৃত হইতেছে। (৩) কলঙক, 
গ্রঃ-কুলে, বংশে, ধর্মে, মুখে, কালী 

দেওয়--কলঙ্ককর কম করা। মনের 
কালী" পাপচিস্ত।। (8) গণিতে বর্গ ও 

ঘন করণ, ক্ষেত্র ফল ও ঘন-ফল আনয়ন 

[কাঁলী-50816 ৪110 ০০191০ 1002901৩- 

প্রঃ-_কাঁঠা-কালী- দীর্ঘ প্রস্থ 

হইতে কাঁঠা-করণ; বিঘা-কালী-বিঘ।- 

করণ। ইট-কালী,পুক্করিণী-কাঁলী ইত্যাদিতে 

ঘনফল আনয়ন। কাঁলী করার অপর নাম 

সারা করা (সারা দেখ)। (৫) কষ্চবর্ণ 

গাই। (৬) কৃষ্ণবর্ণ। কালীচা, কাঁলীসা... 

(কালী+-সা-_সাঘৃপ্তে )। ঈষৎ কৃষ্কবর্ণ। 
কালীয়া, কেল্যে.**কৃষ্ণবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ । কেলে- 

সোনা-**স্বর্ণ নিয়িত শ্রীকৃষ্ণমৃতি। 
কালী...ষ্য. (সৎ কাঁহলা। ও* কাহান্ডি )। 

পূর্বকালের বাদ্য-বিশেষ, বীরকালী। (ও* 
কাহান্ি-_পিতল-নিঞিত শিজ্াবিশেষ।) 

কালি দ্েখ। 

কালী-ঝাপ..*ষ্য. (কাল ঝোপ হইতে )। 

অপুম্পক শাক-বিশেষ (প্রায়ই 4£১190- 

(809--2 60 )। পাতার শিরা বা ডাটা 

কাল তারের মতন। সেই ডাটুর কেবল 

[001)0)) 

এক পাশে পর্ণ থাকে । রেণুষ্থলী পর্ণের 

নীচের পিঠে ধারে ধারে থাকে । ইটের 

ভিজ! দেওয়ালে বর্ষাকালে প্রচুর জম্মে। 
কালেক্টর .*ষ্য. ( ই* ০0118০0:)। জেলার 

রাঁজস্ব-গ্রাহক কর্মচারী । ডেপুটা-কালেক্টর 
'**কালেক্টরের নিযুক্ত প্রতিনিধি । কালেক্টরী 

'**রীঁজন্ব-সর্থদ্ধী | 

কাঁলেজ, কলেজ '*ষ্য. ( ই* ০011666) | উচ্চ- 

শ্রেণীর ইংরেজী ইস্কুল। কালেজী-''ণ, 

কালেজে শিক্ষিত, কালেজ-সন্বণ্ধী। 

কালে-ভদ্রে '*( নস" কাঁল-বেল। ও ভদ্র! তিথি 

হইতে )। কাল বেলায় ও ভদ্রা তিখিতে 

__অর্থাৎ অশুভ সময়ে, স্থৃহরাং কদাচিৎ । 

€া:--কাঁঃ দেখাঅসময়ে অকম্মাৎ কদা- 

চিৎ দেখ! । | 

কাঁলোয়াৎ.''ণ, ষ্য. (স* কলাব্তৎ। হি* কলা- 

ব্বস্ত)। * সঙ্জীত-কলায় দক্ষ, নিপুণ । 
কালোয়াতি .ষ্য. কলোয়াতের কর্ম। 

কালোফ়াতী-.'ণ. কালোয়াতের যোগ্য 

কাশ, কাঁশিয়! (গ্রাণ কেশে) '*ষ্য. (স* কাশ)? 

ধান্যাদিবর্গের দীর্খাযুঃ উন্নত ঘাস-বিশেষ 
(98০01291012 50002476000) | পাতা 

সরু, চেপটা) ডাটা শ্বেতলোমশ | কোথাও 

কোথাও লোকে ঘর ছায়। 

কাঁশ, কাশি-.'ষ্য. (স* কাশ)। কণনালীর 
শ্রেক্জ! বহির্গমনবেগ (০০9821)) | ক্ষয়কাশ বা 

যঙ্গু।...ষ্য. ( সণ)। ফুস্ফুসের ক্ষয়কর রোগ- 

বিশেষ (০015810061092 0: 017001515)। 

হাঁপানি কাশি-..ব্য. হাপ দেখ)। নিঃশ্বাস 

ত্যাগে বাঁধা জনিত কাশি (456)779)। 

ঘুঙ্জাড়ি কাশি --ব্য. (ঘু' ঘুঁ (শব)করি 
হইতে)। শিশুদিগের কাশ-বিশেষ (01080)। 
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শুক্ষকাশি হইয়! গলা! ভাঁঙিয়া যায়, তখন 
কুর্কুর শব্দ শোন! যায়। হুপকাশি ''ষ্য. 

( ই* 11001176০০৫) শিশ্ুদিগের 

এক গ্রকার সংকামক কাশি। নিশ্বাস লইবার 
সময় হুপ শব্ধ হয়। খুদ্খুসা, খুন্খুসিয়া 

কাশি ''গলা খুস্খুস (. দেখ) করিয়া কাশ, 

শু কাশি। কাশুয়া, কেনো ..ণ. ( কাশ 

+উয়া)। কাশরোগগরস্ত। কাশ ''ধাতু" (সং 
কাশ ধাতু )। কাশি-_কণনালী হইতে 
্লেম্ার্দি বহিগত করিতে চেষ্টা ও শব 

করি | কাঁশা। কাশি । কাশ! "ধাতু, (কাশ 

ধাতু আস্তে)। কাশাই--কাশ উৎপাদন 
করি।॥ কাশানা। 

কাশনদা...ফ্য. (স* কাশমর্দ। হি* কসৌন্দী; 
ও* চাকুণ্ড| সঃ চক্মর্দ ভ্রমে )। কাঞ্নাদি- 
বর্গের ছোট বর্ষাযুঃ বন্ধ ক্ষুপ-বিশেষ(585919 
$01)019)। ডাল সবুজ, পাতায় ৬ হইতে 

১২ জোড়া পর্ণ থাকে, কেশর ৭টা। কাল্ 

কাশনা! "এরূপ গাছ। ডাল ঈষৎ লাল। 
“কালা কাসন্দা,_-( শৃং পুঃ)। কালকাশন্দা 

'**কাশন্দা তুল্য বন্ ক্ষুপ (০595518০০০1 

09708115)। পাঁতাঁয় ৩ হইতে ৫ টা পর্ণ । 

শু'ঁটী চেপটা। 
কাশন্দি-..ফ্য. (স* কাশমর্দ ; স"* কাসন্দী- 

বৈদ্যকে ; হি* কসোন্দী )। সরিষা বাটা বা 

চূর্ণ যোগে রক্ষিত কীচা কাটা আম ও অন্ান্ত 

কাসনি-'ষ্য. (হিঃ ফা ) | 

গ্রী" কাশিমোল্লা (রাঁড়ে)। ও* মই | কলি- 

কাতান নিকটবর্তী শ্বানে জিওল)। আঁমাি 
বর্গের পত্রত্যাগী তরু বিশেষ (0৫178 

০৫০) কাঠ শাদা, হালকা, অকর্মণ্য। 
৩1৪ জোড়া পর্ণে পাতা। ৰসত্তকালে ফুল 

চুয়, তখন পাতা থাকে না। ফুল ছোর্ট, : 

আহ্করিত। ফলে কঠিন আঁঠি থাকে । ডাল 
কাটিয়া পুতিলে সহজে গাছ হয়। ক্ষত 

হইতে শিমুল ও আমড়া আঠাপ্ন মতন আঠ! 
বহু পরিমাণে নির্গত হয়। (ইহ! এবং কাঠ 

দেখিয়া বোধ হয় স* কা-শাল্সলি নামের 

উৎপত্তি |) 

কাশী.'ব্য, (স*) | বারাণপী নগরী। 

কাশীয়াল..'ঘ্য. (কাশী+আল )। কাশী- 

বাসী। কাশ-প্রাপ্ত'ণ. বারাণসীতে মুত, 

শিবলোক-গত | 

কাশীর..ষ্য. (স")। প্রদেশ বিশেষ । কাশীরী 

পৃ. কাশ্মীর দেশীয়, তদ্দেশ জাত, প্রঃ- 

কাঁঃ শাল) তদ্দেশীয় লোক, ভারী । 

কাষিষ...ষ্য. (ফা*)। চেষ্টা । (অল্প চলিত)। 

কাষ্ঠ ."ষ্য. (স*)। কাঠ (দেখ )। কাষ্ঠি 

হাসি..'ফ্য. (তু হি* কঠ হাসী)। কাষ্ঠ- 
বৎ নীরস হা্ | 

সোমরাজ্যাদি 
বর্গের শাক বিশেষ ( ০1)100:5 ; 0০101)০* 

1001)। পঞ্জাবে জন্মে । মূল ধধে লাগে । 

ফল। “কাশন্দি আচীর আঁদি”--(চৈঃ চঃ)। ; কীদর ..ফ্য, (স* কাংস+বা" র-মিক্সিত 
উপমায়, পুরাণ কাশন্দি বাহির করা-_পুরা" অর্থে)। কীসায় নিষ্ষিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, 

তন কাশন্দি হুর্গন্ধ হয়) লক্ষণায় পুরাতন | কাসী। (২) অতি বৃহৎ প্লীহা (প্রীহ! অত্যন্ত 

স্কণিতগ্রসঙ্জ উতাপন। 

কাশি ''কাশ দেখ। 

কা-শিমুলা ““ষ্য (সং কূট-শানলি, কাশানলী। কাংসমাক্ষিক, কাংসমুখী “ষ্য. (স* কাংস- | 

বাড়িলে কাসরের তুলা আকার-ৰিশিষ্ট ও 

কঠিন হয় বলিয়া )। 
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মাঁক্ষিক )। ৮লৌহ ও গণ্ধক যোগে খনিজ | দাত্র হইতে উট দাস, হি* ঈরাতা। মণ 

মণি বিশেষ (0)176191-1101-6971জ)। ; কোরতী। তে* কোডবালি__স* করৰাল। 

কাঁসাঁর মতন বর্ণ বলিয়া নাম। হি* হস্ুআ উর্র্দ হান্ুআ শংকর মুল পৃথক। 

কানা...ফ্য. (স* কাংস্ত)। তাম! ও রাঁঙ্জোর | কান্ত "শব প্রাচীন। যথা, শৃংপু,_-সত 

সঙকর ধাতু (611 03৩01) সাধারণ ; পল সুনার কাস্ত গঠিঅ। জুগাঅ__(শেত পল্ 

কীর্লীয় ৭ ভাগ তাম!, ২ ভাগ রাঙ্জ থাকে * সোনার কান্ত গড়য়। জোগা9)। ধান্তাদি 

( অতএব প্রায় 5০6 £০0-00501. ধু) কাটিবার দাত্র। * 

১011-1776551) 0001021 16 0 5)1 | কাহন''ষ্য. ( স* কার্ধাপণ। ও কাঁহণ ) ষ 

খাগড়াই...ণ. (খাগড়া+8ঈ )। মুশীদাবাদ | স্বানে হ,প লুগ্ড। কড়! শব দেখ)। 

জেলার অন্তর্গত খাগড়া নামক স্বানজাত।  ১৬পণ। (পূর্বকালে এক কাহন কড়ীর 

কাসারী...ষ্য. (স* কাংস্তকার-_কাংস্তমার | মুল্য এক কাহন ছিল। কবিকঃ দেখ )। 

_কীসার1+ঈ (স্বার্থে )) হি* কনোরা। ; কাহী ''বা. (হি* কই।)। কোন্ স্থানে, প্রাঃ 
ও* তগীরি)। হিন্দুজীতি-বিশেষ) স্ত্রী": -কাই' সে ত্রিভঙ্গঠীম কাই! সেই বেণুং 

কীসারনী। বে পিতল কানার জিনিষ গড়ে । | গান, কাই! সেই বমুলাপুলিন (চৈঃ চঃ) 

কবিকঙকণে, 'কাসারি পাতিয়া শাল গড়ে | (অপ্রচঃ)। কাাতক''(তক দেখ)। 

ঝারি খুরি খাল, ঘটা বাটা বড় হাড় শিপ। কি পর্ষস্ত-_প্রাঃ--এ জাল! কাহাতক সহ্য 

ডাবর চুনাতি বাঁটা সাঁপুড়া ঘাঘর ঘণ্ট।, | হয়! (যাহা দেখ) 

নিংহাসন গণুড় পঞ্চদীপ? ৷ (খুরী--ছোট | কাহার ..ফ্য. (সঃ ক্শ্ধ-ধাঁর-স্খার--কাহার। 

বাটা) * | হি* কহার)। পালকী-বাহক, প্রাঃ 

কানীস...ফ্য. (স*। হি" কলীস)। হিরাকস | কাহার প্রভৃতি যারা, ছুটিয়া পলায় তার 

(দেখ)। (ভান হিন্দু জাতি বিশেষ । স্ত্রী, কাহারনী। 

কাঁস্তগীর-.*ষ্য. (ফা* খু-মাস্তগার-_বিচাদালয়ে, কাহারব+'*যা, ( হি* কহরৰা )। হিন্দুত্বানী 

বাদী )। পদবী-বিশেষ। কাঁহারদিগের নৃত্যের সহিত গীত হইতে 

কাঁস্তিয়া, কাঁন্তে, কান্ত ..ফ্য. (স* কর্তরিক। ; রাঁগিণী বিশেষ (রাগরাগিণী দেখ )1 

_কীন্তরিআ-_কান্তুইআ-_কাস্তিয়া। অপ" কাহিনী-.ষ্য, (স* কথানক। ও* কাহাপি, 

ভ্রংশে কোন কোন স্বানে কেন্তে। * | হি" কহামী)। ক্ষুদ্র গল্প বা কথা। 

কর্তরী সংক্ষেপে কত্রী হইতে ঢাকার আদামে; কাহিল."'ণ' আশ অলস। তু সক কাতর)। 

কাচি (কাচি দেখ)। কর্তরিয়া শবের ; কৃ, ছুর্বল, প্রঃ-_-রোগে কাহিল হওয়া" 

ত স্বানে চ হইয়। হি*তে কচিয়া। কর্ত-! শরীর কূশ হওয়া । 

রিক। শবে রেফ পরে ত থাকাতে রেফ | কি .সর্ধনাম, (স* কিম্)। প্রশ্নে, বিতর্কে, 

স্থানে স্ আসিয়াছে। তু* টাকাটা-আর্টা | অজ্ঞাত বন্ত, প্রঃ আমি কি জানি, বেল 

-াকাটা"আষ্টা। : ও* দীন" দাত্র। | পাকলে কাঁকের কি? সেখানে কি আছে? 
৯৯ 
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ব্য. (স* কিম্; অর্থে কিম্, কিমপি, কিমু, | কিছু:.'সর্বনাম. ( স* কিশ্টিৎ। ও* কিছি)- 

কিং ইতি )। প্রশ্নে, প্রাঃ_তুমি কি যাবে? 

বিতর্কে, প্রাঃ_-এমন ছেলে কি বীচিবে ! 

নিষেধে, প্াঃ--তুমি যাবে কি ?-তোমার 

যাওয়া প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ । কুৎসায়, 

গ্রঃলোকে কিনা বলে। বিকল্পে, প্রাঃ 
--কি ধনী কি নির্ধ£, সবাই গিয়াছে। 

বিন্ময়ে, থেদে, €1:_কি জালা! কি 

জলন! কিদগ্ধন! কি পোড়।! কব! '' 

ব্য. বিশ্ময়ে সুন্দর, অপরুপ, পাঃ-কিবা 

বুক কিবা মুখ কিবা নাক কাণ। কিবা 

নয়নের ঠার কাড়ি লয় গাণ॥ (ভাঃ)। 

বিতর্কে, প্রঃ-পাথী আমি মোর কথা 

কিবা (ভাঃ)। 

সোনার । 

ৃ 

ূ 
| 
| 

ছি" কুছ, কছু 3 ম* কীহী)। অনির্দিষ্ট 

পরমাণ (আসা* কিছুমান ), অন্প-্বল্প, 

অল্প অংশ, কোন বিষয়, কোন বসত» প্রঃ 

-_-তোমার বলাতে কিছু যায় আসে না । 

তোমায় ভালবাসি তাই, চোখের দেখা 

£কেবল দেখ্ঠে চাই, কিছু থাক থাক বলে 
ধ'রে রাখ্ৰ ন1”| (রাম বন্থুর গান); 

তোমায় কিছু ঝাধিব না, তোমায় কিছু 

মারিব না। কিছুই." স* কিঞ্টিদপি )। 

কিছু অর্থে, বল-প্রয়োগে ই। কিছু-কিছু 
'“*অল্প-্বল্ল। কিছু-না-কিছু ''কিছু না 

হইলেও কিছু--তুচ্ছ হইলেও অগ্ন অংশ; 

প্রঃ-কিছু-না-কিছু মুখে দেও-ষত্সামান্ত 

হইলেপ্ত খাঁও। কিজ্খাব ''ষ্য. ( ফা* কমখুআব )। 

তার দিয়া বোনা কাপড়। 
কিচ্কিচ'**ব্য, (স* কচ ধাতু শব্দে কচ্- 

কিটু-কিট.."ব্য. (সৎ কিট ধাতু আবরণে )। 

কিট বোধে, গ্রাঃ--গামছ। তেল-কিটুকিট 

কচ দেখ। স*চিন্ক ধাতু (পড়নে ) বর্ণ | 

বিপর্যয়ে কিচ। স* চিক-ছুচা। চিকচিক 

করে বলিয়! চিক; বাঙ্গালায় বলি ছুঁচা 

করে। কিটকিটিয়া, কিটকিট্যে-''ণ. (কিট- 

কিটা+ইয়া)। তৈল-কিটময়, তেল" 

কিট্কিট্যে গামছ৷ । 

কিচুকিচ করে)। তীব্র লু শবে, গ্রঃ__ | কিটকিরা.'.য্য. (কটোরা-কর! হইতে? ও" 

ভাতে বালি কিচ্কিচ করে) ছু'চার শবে; 

কর্ণপীড়ক অবান্তু শবে, কলহে, €18_ 1 

কিচ্কিচানি। 

কিটকির|। হি" ঠপ্পা)। স্বর্ণাদি ধাতু পাত্র 

চাপিয়! আকুতি দিবার কাসার ঠাঁসা (৫16)। 

কেচ্কেচ ''(কিচ শৰের কিড়-মিড় - কড়মড় দেখ । 

ই স্থানে এ অবজ্ঞীয়)। কলহ শবে, গা; : কিতা! ..ষ্য. (আ* কতা,-( তু সং কণিত ) 

__দ্রিনরাঁত কেচ-কেচানি সইতে পারা যায় 
না৷ | ৷ 

কিচ্মিচ "ব্য. (স* কচ ধাতু শব্দে? সং মচ | 

ধাতু দস্তে, কিংব! মিশ ধাতু শব্দে। কচমচ র 

দেখ )। পাখীর কোলাহল শবে । হম্ব 

কিতা | ম* খিতা ) তু* সং ক্ষেত্র )। ভূমি- 

খণ্ড, প্ঃ--চারি কিতা জমী। (কেতা ' 

দেখ)। কিতা-বরী, কিতা-আরী-*'৭. কিত। 

বরাবর-_.এক এক খণ্ড ধরিয়া, গাঃ 

কিতাঁবরী মাপ। 

" শব বুঝাইতে কিচি-মিচি। কিছির-মিচির "' | কিত্বিম (গ্রা")-..৭. (স" কৃত্রিম )। কল্পিত, 
কিচি-মিচি রব । ূ গ্রঃ_কি? টাকা, কিঃ কথ। | 



ৃ 

কিন্তকিন"' 'বা”( কন্কন দেখ )। কিডিকনীর 
শবে,গ্রা; _কটিতে কি্কিনী বাঁজয়ে কিনি- 
কিনি (জ্ঞানদান )। 

কিন ''ধাতু. (স* কী ধাতু কুয়নে। বা* 

কেন], হি* কিন্না, ও* কিণিবা। তিন 

ভাষাতেই শেষে ন বাণ। কু-কীরি 
কিনি। হয় ত স* কীণাতি পদ-সাদৃশ্ে 
কিন ধাতু)। কিনি_মূল্য দিয়! গ্রহণ 

করি॥ কেনা ॥ (কিনা শব প্রায় অপ্রচঃ) 

তৃ* কেনা-বেচা, কেনা-রাঁম, “কেনা হইয়! 

থাকিব । আমি কিনি, তুমি কেন, সে 

কেনে, কিনে। "সে কিনে অপেক্ষা সে 

কেনে-- অধিক প্রচলঃ। প্রাচীন বা*তে 

কিনে, যথা, বেচে কিনে জীরে জেবা! মন 

(শুং পুঃ)। কেনা-."ধাতু, (এ আস্তে)। 
কেনাই-_মূলা দিয়! গ্রহণ করাই। কেনানা, 
কেনানি ॥ 

কি না."*ব্য. (স* কিং নু, কিংনু খলু। সৎ 

প্রা" কি নো)। প্রশ্নে, প্রঃ গোপাল 

যাবে কি নাযাঁবে আজি গোষ্টে (জ্ঞানদীঁস)। 

ব্যাখ্যানে । (ব্যাকরণ দেখ) 

কিনার।."*ষ্য, (ফা* কনারা । হি* সং কেনার 

মস্তক যথা, কেনাংঃ কুস্তিনরকে শিরঃ 

কপোলসন্ধিষু-_মেঃ)। ধার, প্রাস্ত ৷ কিনারা 

করা-'*শেষ দেখ । কুল-কিনারা :'( সহচর 

, শব্)। কুল এবং কিনারা - প্রান্ত, শেষ । 
কিন্ত, ''ব্য. .(স*)। প্রথম উক্তির বৈপরীত্য 

বা সডেকাচবোধক, ওাঃ--সে যাবে, কিন্ত, 

তুমি যাবে না। য্য. আপত্তি, সন্দেহ- 
প্রকাশ, প্রঃ-কিস্ত। করা» কিন্ত, বোঁধ 
করা । ৫ 

কিপ্টা, কিপ্টে ( খ্রা*). ণ. (স* বুপণ 

৩ 
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শবের ণ খ্বানে ড হইয়া ট। কিপ্টা শব্ধে 
অ পুর্বে ই থাকাতে রাড়ের উচ্চারণে ই 
স্বানে এ হইয়! কিপ্টে )। ক্পণ। 

৷ কিপ্নন (্রা* ) -ণ. (* ক্পণ)। কৃপণ। 
কিপ্ননা:.'ষ্য. (ককপণ-পনা )। কার্পন্য। 
কিফায়ৎ "'য্য. (আ”"*)। উদ্ধৃত, লাঁভ। 
কিংৰ! '*ব্য. (স*)। অন্ত পক্ষে, বিকল্পে। 

কিস্তুত.''ণ. ( স*-কীৃশ)। কদীকার। 
কিস্তৃত-কিমাকার ''ণ. (স*_কীদুশ )। 
বিকট, কদাকার। (স* অর্থ হইতে ভ্রষ্ট 

হইয়াছে । বোঁধ হয় কিস্তৃত শব্দের ভূত 
অর্থে ভূতযোনি ভরমে এই অর্থবিকার 
ঘটিয়াছে)। 

কিন্মৎ *'ষ্য. (আ* কীম্)। মৃল্য। কিন্মতী 
'**প- (কিস্ম+ঈ)। মূল্যবান্। 

কিয়া--ষ্য, (স* কিয়া )। কির! ফল, প্রাঃ 
মাতালে কোটাঁলি দিয়া পাইন্থ আপন কিয়া 
(ভাঃ)। (অপ্রুচঃ) 

কিয়াল, কিয়ালা ' ৭. (কিতা+আল? তু" 

কিতাঁবরী-_কিতাঁআরী )। পৃথক, স্বতন্ত্র 

প্রঃ-সরিকদারের কাছ হইতে বিষয় 
কিয়াল (বা) কিয়ালা করিয়া লওয়া-_-খণ্ডে 

থণ্ছে ভাগ করিয়া; স্থির, ধার্ধ, প্রঃ-- 

কর্ম কিয়ালা করা । 

কিয়াস ''ফ্য. (আ* কয়া )। বিবেচনা, অন্ু- 
মান। অ-কিয়াদ অপত্রংশে অথ্থেসি... 

অমনোযোগ । 

কিয়ে "ব্য. আশ্র্ষে,কিব1, এক, প্র 

কিয়ে দলিতাঞ্জন, কিয়ে নবঘন। (প্রাচীন 

বৈষ্ঞবপদে )। 

কির-কির্ -'কর্কর দেখ। 

কর্কর__কীকরবুক্ত, কটু। 

কির্-কিরা * ণ. 
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ফিরা ''য, (স* গিরা--বাক্য। ও* কিরিআ, | কিবেশ (গ্রা*)---য্য (স* ক্লেশ)। ক্রেশ। 
'ছি* কিরিয়া-_সং ক্রিয়া 1) | বাক্য, প্রঃ 1 (কিলেস- শূং পু$) 

কিঃ দেওয়া-+বাক্য দেওয়া, কথ! দেওয়া) | কিলপ! -'ষ্য, ( আ* কল, কিল! )। ছুর্গ, গড় । 

শপথ, প্রাঃকেহ কহে দাঁড়! লো মাথার | (২) খালনীর মাথার অন্ধুরূপ গর্তযুন্ত 
লাগে কিরা_(রামপ্রসাদের বিদ্যান্ন্দর) ; লোহার কিংবা কাদার পাত। সৌোনারুপার 

(রাট়ের উদ্চারণ-বিরঁরে প্রায়ই কিরে)। ; & পাত কিনার উপর রাখিয়! খালনী পিটিলে 
কিরাইত -'য্য. (হি*) সং কিরাত হইতে )। | কিন্লার অনুরুপ খোল হয় (যেমন ঘুঙবর 

'বিষধর সর্পবিশেষ (301788103 ০2510 | করিতে )। *৩* কাংসলা,-কারণ কিন্গা 

|675)। বাঁ'তে ধুমনচিতিও বলে। ধুমবর্ণ ; প্রায়ই কীসার হইয়! থাকে । 

প্রায় নীল, জিহ্বা শাদা । লেজের ৭৮ ৃ কিষ্-কিষ "ব্য. (সৎ কৃষ ধাতু আকর্ষণে )। 
' 'আঙ্জুল ছাড়! দেহ সম্বল, ২৮০ হাত | কৌধে আকর্ষণইচ্ছায়,। 1ঃ-রাগে গা 

' লম্বা, বেড়ে প্রায় ৪ আঙ্জাল। কিষ্কিষ করে-_মনে'হয় যেন ধরিয়া গ্রহার 
কিরাত-তিক্ ''ষ্য. (হি* করিয়াত)। কাল-; করি। (গিষ্গিষ দেখ )। 

মেঘ দেখ। চিরাতা দেখ। | কিষাঁণ (গ্রা" ) "'ষ্য. (স* কৃষাণ)। কৃষাণ। 
কিরিচ-“'যয, (পর্ণ ০19, ০1 হি" কিছ, | (কিসান শৃং পৃঃ) 
_ কিরিচ)। ছোট সোজা তরবাঁর। ৷ কিমূ '*র্বনাঁষ. (স* কঃ, কিম্। হি* কিমূ। 

কিরে -*ষ্য (কির দেখণ। কিরা, 8. স*গ্রাণ কিস। ও. কিস-কেন) 
যেয়ো না গো আর তার কাছে, মোর কিরে, | প্রান ও* কেসনে-কি প্রকারে )। এট ] 

প্রাণেস্বর_( মেঘনাদবধে )। | শব্ধ করণ কারকে, কিসে (হি* কিদ্সে_ 

কিরণ (প্রা") ."যা. (স* রৃষাণ। হি" | স* কক্মাৎ) এবং সম্প্রদান কারকে কিন্কে 
কিসান)। কৃষাঁণ। রুপে প্রধুক্তু হইয়া থাকে । প্রঃ--কিসে 

কিল্.কিল-**ব্য. (ম্দ* কিল ধাতু কীড়নে)। ; হাঁত কাটিয়াছে--কেন, কি করণে। কিস্কে 
দ্রুত গমনাগমন পূর্বক কীড়নে, প্রঃ-- | যাবে-কি নিমিত্ব। কিসৃকে-ও' 
জলে মাছ কিল্কিল করে। (বহু নাহইলে। কিস, কিসকি; হি* কিস্লিয়ে। ম, 

_ কিল্কিল বলা বায় না)। কিলি-কিলি''' |* কালা । কিস শবে নিমিতার্থে কে 

বা, রী পদ্যে। প্রঃ_-কোটি কোটি কান- | বিভক্কি। 
কোটারীর কিলি-কিলি ( ভাঁঃ); কিলিকিলি 
করে কত কালসাপ বুলে আঃ)। 

কিসম ''ষ্য.(আ*)। প্রকার (গ্রা* কছম 

পূর্ববর্টো)। 
কিল্-বিল..ব্য, (স* কিল ধাতু কীড়নে, সং 

বল ধাতু প্রাণনে। হি" কুলবুল)। আঁকিয়! 

বাঁকিয়। চলনে, গ্াঃ-্কেচো কিল্বিল 

করে। প্রায়ই ইল্বল (দেখ) 

কিন্মৎ "'ষ্য. (আ*)। অনুষ্ট। (২) অংশ, 
হিম্সা, প্রদেশের ভাগ (জমিদারী ভীষায়)। 

কিস্তি-''ষ্যৎ(আ* কিন্ত)। দেয় ভাগ। কিন্ত 
'বনা-.'সমগ্র দেয় টাকা একবারে ন! দিয় [ 

রর 
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ভাগে ভাগে দিবার নিয়ম । কিস্তি খেলাপ 

'**নিয়মানুসাঁরে না দেওয়া । 

কিন্তী-'ফ্য, (ফা* কোন্ত--আকৃমণ )। সতরঞ্জ ; কীটমারী...য্. 
খেলায় রাজাকে আকমণ। উঠসার কিস্তী 

"এক আকুমণ হইতে পলায়ন করিতে না 
করিতে অন্য আকমণ ) রাজ| চলিলেই য্খন 

কিস্তী পড়ে । (২) (ফা* কষ্তী, কিধ্তী 

তু'স* কোশ)। স্তৌকা, সতরঞ্জ খেলার- 
নৌকা । 

কিনৃমিন্ -ষ্য. (ফা* কিষ্মিফ্)। পাকা বীজ 
শূন্য শুখানা আক্জার (181511)। সবীজ 
জাতের নাম মনাক। (081151)01 

জীব, 18০7729” ) অণুজীব ''অধুবৎ সঙ 
জীব, 701010163| 

(স* নাম, বা্তে বিশে- 
ষার্থে। ক্ষুদ্র বন্য শীক-বিশেষ (79:08 

001172001) | কচা ঘাসের মধ্যে বর্ষ।- 

কালে জন্মে ।, শীতকালে ফুল হয়। পাত 

ছোট, পয়সাপ্ধ মতন। পাতার লোমের 
মাথায় আঠা থাকে । পাতায় কীট ঠেকিলে 

এই লোম বাকিয়। কীটকে বদধ করে। এই- 
রুপে এই গাছ কীট ভক্ষণ করে (1056০0- 

৮9108301217) 1 ( বাকুড়ায় নাম ভূই- 

টাপা ; হি* মুখজালী )। 

কী '*সর্বনাম, সে* কিম্। কি)। কৌধে তর্জনে | কাড়া'.ষা, (স* কীট। ও* হি" কীড়া)। 
কি শৰের রূপ, প্রঃ_-কী! এত আম্পর্ধা ! 
(২) বা, কৌধে, বিশ্ময়ে, কুৎ্সায় 

কীচক...্য. (স*)। বিরাটরাজার শ্যালক। , 

কীট, প্রঃ-_ কোটি জন্ম ছে তোরে ক্রীড়ায় 
খাওয়াইমু-( চৈ; চঃ)। (কীড়! হইবে )। 

( অপ্রচঃ ) ০৪ 

কীচক-বধ করা, হওয়া-''কীচককে ভীম কাত রা্কীরন) (সণ )। গুধ রখন। 
বধ করিয়া শব কুগ্মান্ডাকারে পরিণত করিয়া- 

ছিলেন। ইহা হইতে প্রহারে জর্জরিত 

করা, হওয়!। 

কাঁট .“ষ্য. (স*। নীলম্ু ককমিরন্তরডঃ দ্রঃ কীটো 
বহির্ভবঃ__হেমঃ; দেহের ভিতরে যাহা 

জন্মে তাহার নাম কম; বাইরে যাহা জন্মে 

তাঁহার নাম কীট । কাট ধাতু বশ্ধে, বর্ণে 

ইহা হইতেও কীট শবের প্রকৃত অর্থ 

পাওয়া যাইতেছে । লাক্ষার উৎপার্দক 

কীঁটবিশেষ। ঘুণ কাষ্ঠকীট, উ্ুণ কেশ- 
কীট, প্রভৃতি হইতে বোধ হয় কীট শবে 

পক্ষহীন পতঙ্গ (15600 বুঝায়)। পক্ষহীন 

পতগ্া, অতি ক্ষুদ্র গ্রাণী। কীটাণু:*'ষ্য, 
(আধুনিক শব )। চুক্ষুর অগৌচর সল্প 
প্রাণী (07177910812) | (জীবাণু সুক্ষ 

(২) হরিগুণ গাঁন। (৩) খোল করতাল 

লইয়| গান বিশেব; এই গান করিতে এক 

জন গান, এবং জন কতক দৌয়ার থাকেশ 

প্রবাদে, কর্তা ইচ্ছ| কর্ম নাড়া বনে কীর্তন 

-_নাড়।--নল বনে হরিগুণ গান যেমন বৃথা, 

তেমনই । নেড়া-নেড়ীর কীর্তন--বৈষণব- 

ধর্মের অবনতির সময় নেড়। (মুঝ্ডিত বেশী 

নেড়ী (ভ্ত্রী') নাম হইয়াছিল। ইহার! 

বেশৈ বৈষ্ণব, ভাবে ছিল না । এই হেতু 

দেখ-দেখানিয়া লৌকের কাঁজ। কীর্তনিয়! 

..ফ্য. (কীর্তন 4ইয়! )। কীর্তন-গায়ক, 

প্রঃ _কীর্তনীয়া ফটিবর (চৈ চ:)। কীর্তনী 

,..পঁ. (কীর্তন4+ঈ)। কীর্তন সন্বপ্ধীয়ঃ প্রঃ 

_-কীর্তনী সুর) (২২ কীর্তনগায়িক! নারী 

( কীর্তনীয়া শবোত স্ত্রী )। 
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কীরমাঁল!'"'ষা. (হি* নাম। স+ কীটমারী ?,। 

কীট-_ক্মিনাশক বৃক্ষ বিশেষের ফল (৮০10 
(কু+ঁবা* ইয়া )। পাপ অভিপন্ধিকারী। 
কু-৫র়র গোড়া" -'কুমন্ত্রণার মন্ত্রী 

965৫) | সোমরাজ্যাদি বর্গের শাকৰিশেষ | কুইনীন-''য্য- ( ই* 451719৩ )। আমেরিকার 

পশ্চিম 

হিমালয়ে জন্মে। ইহার বীজ হইতে কৃমিপ্ 
ওষধ (381160010) হয় |. 

কীল...ফ্য. (স* কবীল-_-কনুই, বা*তে মৃষ্ট্া- 

ঘাত! শব্দটি অন্পদিন এই অর্থ পাইয়াছে। 

প্রাচীন বা* মুখটি (দেখ ), যথা, কবিকঃ, 

_বজর মুখটি শিরে মারে মহাবীর | কৃতি 
বাসেও মুকর্টি। টাকায় মুক্থী। হি 

মুক্ক, ম* বুকী । ও* বিধা _স* মুগ্টিবদ্ধ | 

তি* ও*-তে কীল শব্দের বা* অর্থ নাই । সৎ 

কীল--গোজ হইতে বা* অর্থ আসিয়া 

থাকিবে )। মুষ্টি। কীল মারা--মুষ্টির 

পার্খ দিয়া, অঘাত। ( ঘু'ষি- সম্মুখ 

দিয়া )।-প্রবাঁদে, কীল থেয়ে কীল চুরি 
করা--অপমান সহা কর! । কীলা"' ধাতু, ; 

কীলাই-_মুষ্টি প্রহার করি। কীলানা। 

* কীলা-কীলি॥ প্রাবাদে, স্থখে থাকিতে 
ভূতে কীলার-_অকারণে উৎপাত 

আন! । 

কু...ণ. (স* কু "বা. পাঁপ, নিন )। নিনিত, : 
পাপজনক | যথা, কু-অভিসণ্ধি, কু-কথা, ূ 

কু-কর্ম, কু-কাজ, কু-চীল (কুচালি) কুর্দাড়া ৃ 

( দ-পথ, মন্দ রীতি ), কু-ডৌল, কু-চঙ্জা, 
কু-তন্ত্র, কুদিন, কু-ৃষ্টি, কু-ধারা, কু-পথা, 

কুপবামর্শ, কুপুত্র, কু-বুদিধ, কু রীতি, কু- 

সঙ্ভা।..ষ্য. (স* কুহক )। কুহক, ইন্দ্র 

লগালবদ্য প্রয়োগ, €$-কু করা_কুহক 

দ্বারা বশীভূত করা (তু গুণ করা)। কু-জানী 
ষা কুহক-জঞানী। কু-ইয়া, কুয়ে "৭. 

(41001076518 10211601102 )। পেরু, বোলিভিয়া প্রভৃতি প্রদেশের পার্বত্য 

স্বানের বৃক্ষ বিশেষের (617011018) ব্ক্ধল 

হইতে প্রাপ্ত অতিতিন্ত জরত্ম ওষধ। পৌনে 
তিন শত বৎসর পূর্বে ইহার গুণ ইয়ুরোপে 
প্রচারিত হইয়াছিল । এক শত বৎসর হইল, 

ভারতবর্ষে এই গাছের চাষের হত্রপাত 

হইয়াছিল। তারপর এখন বঙ্জাদেশের 

মধ্যে সিকিমে, মাদ্রাজের নীলগিরিতে প্রচুর 

চাষ হইতেছে এবং ছাল হইতে মেলেরিয়। 

জরের মহৌষধ নিফাশিত হইতেছে। কুইনীন 

রোগী-**যে রোগী বহু পরিমাণে কুইনীন 

সেবন করিয়াছে । 

কুইল..'ষ্য. (ই* 0811)। পাখীর বড় শন্ত 

পাঁলখ, প্রায়ই কলমের নিমিত্ত বড় হাঁসের 

পালখ। কুইল-পেন "'ষ্য. ( ই*)। পালখের 

কলম। 

কুউ, কুউ-কুউ." যা. €স* কু ধাতু শব্দে)। 

কোকিলের রব। 

কুখ, কুক'..ব্য. (স" কুক্ষ। হি কোথ)। 

উদ্দর, (প্রায়ই ) উদরের পার্খ, প্রঃ 

কুখে বাথা-_বুকের নীদে উদরের পাশে । 

কুক "কুক দেখ। 
কুকড়া, ঝুঁকড়া - কুকুড়া দেখ। 

কুঁকড়। -'ধাতু, (স* কুঞ্চিত হইতে । বা" 

কৌকড়া, ও* কৌকড়া, হি* কুঁকড়। চৈঃ 

অমৃতে, “কৌকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল 

গলি ॥ )। কুঁকড়াই-কুঞ্টিত হই। 

কৌোকড়া ॥ (কৌকড়া ধাতু দেখ ) 

কুড়ি". (স* কুর্ধত? ম' কুণ্ডল 

রি 
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হইতে 1)4 কুঞ্চিত, কুণুলীভূত, প্রাঃ ূ 

শীতে কুঁকড়ি__কুগ্ডলীভূত | ঝুঁকড়ি-স্থুকড়ি ূ 

'-*প্, (মগ্ডল হইতে মুকড়ি ? তু* কুণ্ডলি- ূ 

মগ্ডলি। সানুচর শব্দ) । কুগুলী-ভূত, প্রঃ | 

_ শীতে কুঁকড়ি-মুকড়ি হইয়া! শুইয়াছে। 
কুকশিমা ..ষ্য. (স* কুকুর-্রু | মূল শব্ধ কুকুর 

শোগা বোধ হয়। ও* পোক-শোর্ঠি )। 

সোমরাজ্যার্দি বর্গের বর্ষাযু লোমশ শাক 

বিশেষ (3101092 19018) | গাছ সোজা, | 

ফুল পীতবর্ণ, শীতকালে ফোটে। পাতায় 

তারগীন তেলের গন্ধ আছে। ছোট : 

কুকশিমা..দেখিতে এ প্রকার। কিন্তু; 

গাছ ভিন্নজা তীয় (৬ 01110118 ০11701618) | 

ফুল আকৃষ্জ-রন্তু। 

কুকা, কুকো..য্য. (কুক্ কুক্ কুক্ ডাক হইতে 
নাম)। বৃক্ষারোহী বর্গের প্রায় এক হাত ৰ 

| 

র 

] 

] 

1 

] 

] 

দীর্ঘ পক্ষী বিশেষ (০০০৪1, 091001109 

31110105159 | পক্ষ ছোট খয়রা ; | 

দীর্ঘ সবুজমাখ| ) মাথা গলা চোখের নীচে 
লালচিয়া কাল। মাঠে জঙ্গলে দেখা যায়। | 
ভাল উড়িতে পারে ন| ৷ | 

কুকু .'ব্য. (স* কু, কু ধাতু শবে, আর্তনাদে)। ৃ 

কোকিলের রব। কু-কু-_কুউ, কুহ্। | 

কুকুড়া, কুঁকড়া *-ষ্য, ( স? কুনুট। ও* কুকুড়া, | 

হি* কুককুড়, ম* কোম্বড়া )। বিস্কিরবর্গের ৷ 

গৃহপালিত ও আরণ্য পক্ষী বিশেষ (7০খ]. 

(91185)1 বন্ত কুকুড়ার বুক কাল। 
দৈর্ধ্যে প্রায় দেড় হাত (81105 19110121- 

0৫85) । স্ত্রী* কুকুড়ী,কুঁকুড়ী--(স* কু্ধুটা)। 

(মুসলমানী ভাষায়, মোরগ, মুরগী )। ূ 

৷ কুকুর-আলু "আলু, দেখ । 

পুৎ কোত্তা, কোতা-কুকুর। স্ত্রী" কুতী, 
কুতী-কুকুর। এথেঁকী কুকুর '-আহারাভাবে 

শীর্ণ হইয়া "থাই খাই করে যে" কুক্ুরী। 

ডাল কোনা ''দীর্ঘাকার হিংশ্র কুকুর 1 বাঘ! 

কুকুর..'.যে কুকুরের মাথা! বাঘের মতন 

বৃহৎ। বুল! কুকুর--পোষা নহে ( বুল ধাতু 
দেখ)। বেড়ে কুকুর লাঙ্খলহীন কুকুর 

(বেড়ে দেখ)। প্রবাদে, যেমন কুকুর 

তেমন মুগুর "ছুষ্টের সহিত ছুষ্টামি ৷ মাথার 

ঘায়ে কুকুর পাগল .'মাথায় ঘা হইলে কুকুর 

বাচে না। এই ঘা! কুকুর চাটিতে চেষ্টা করে, 
কিস্ত। পারে না। ইহা! হইতে বিষম চিন্তা । 

উত্তর ও পুর্ব- 
বঞ্জোর বন্য আলু লতা! বিশেষ (1)19909198 

পাতা মুছু লোমশ, লতা 

দক্ষিণাবর্ত, বীজ সপক্ষ। 
কুকুর-চিত! -*ষ্য' বন্য .চিরশ্তামল তরু বিশেষ 

([,10958 7১০1018) | গ্রীষ্ষে ছুই জাতি 

দেখ! যায়। ফুল ছোট ছোট । গ্রীষ্মকালে 
ফুল হয়। অনেক ফুল একজে হয়। পুং 

ও স্ত্রী ফুলের গাছ পৃথক পৃথক । 
কুকুর-চুড়াঁফ্য. (স* নাম পঞ্লান? ও” কুকুর 

ছেলিআ|। কবিকঃ-_কুকর-ছড়্যা )। আচ্ছু- 

কাদি বর্গের ছোট বন্য তরুবিশেষ (১996 
1110702)। ফুল শাদা, ঈষত্গণ্ধী, চতু- 

দরল। ঞনেক ফুল একত্র থোবার আকারে 

জন্মে । 
কুকুর-জিহ্বা'" ষ্য.। চোলসমুগ্র গাছের তুল্য 

ছোট ক্ষুপ বিশেষ (]:662 30920175192 ) 1 

ফুল ছোট, বর্ধাকালে ফোটে। ও 

৪8115001078) | 

কুকুর...ষ্য. (স* কুক্কুর। ও* কুকুর, হি* কুতা ) | কুকুর শোঙ্া! ''কুকশিমা দেখ। 

ম* কুত্রা, কুতরা)। গৃইপালিত কুকুর | কুঙকুম.“'ফ্য, (স*)। কাশ্মীর দেশের কনা 
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শাক বিশেষের (01903 9801%83) ফুলের ; কুঁচক-.'ধাতু, (স*.কুণ্টীককৃত হইতে কৌচকা 

কেশর (এই হেতু এক চলিত নাম কেশর)। | ধাতু, হইবার কথা)। কুঁচ্কি-_কুঞ্চিত 

শরতকাঁলে ফুল হয়, এবং তখন চারিদিক. হই। গ্রাঃ_কাপড় কুঁচকিয়! গিয়াছে। 
বুান্ধে পূর্ণ হয়। ফুল শুখাইয়া ফুলের ূ কৌচক! | 

সত্রীকেশর খৃঁটিয়া "শাহী জাফরান, নামে; কুঁচকি ''ফ্য, (হিৎ কুচ্্কি | স* নাম বংক্ষণ। 
বিকীত হয়। ইহাই, প্রন্কত জাক্রান * ও* নাম কোডগাত (কটি-গর্ত)। ম* 'নাঁম 

(58001) বহু মুল্য। «* ফুলের পুংকেশর : পাঁয়াচী খীল্চ (পায়ের খীল)। অতএব 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য। পূর্বকালে ধনাঢ্য: স* শর্ধ হইতে প্রত্যক্ষতঃ ঝুঁচকি নহে। 
লোকে কুঙকুম ও চন্দন গাত্রে লেপন ; কুঞ্চিত, বকু থাকে বলিয়া ?)। পা ও 

করিতেন। অদ্দাপি কেহ কেহ কপালে । কোমরের সন্ধি (2310-)0170 1 বুঁচক্ষি- 

তিলক কাটিতে কুডকুম লেপন করেন। | কণ্ঠা-..কুঁচকি- হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত । 

কুঙ্গুম (স" কুমুত্ত) ফুল কুঙবৃমের সহিত | কু-চৰী'' ৭. (স*)। ষড়বন্ত্রকারী। কুবি 

মিশাল দেওয়! হইয়া থাকে |... "প (স* কুচক+বা* ইয়া )। কুচকী। 

কুঙকুমা, কুঙকুম. -কুম্কুম দেখ।  কুচটা, কুচটিয়া, কুচট্যে'৭.( কুচ +টা, কুচটা 
কুচ'.ষ্য, (ফা*সৈনেন্ যাত্রা)। মল, +ইয়া। কুঢা দেখ)। ছোট ছোট 

গণের রণোদ্যম, সৈন্যের যা! | (মাণিকে,.. (কাজ), যাহার ক্ষুদ্র কষুপ্র বিষয়ে মন দিতে 
কুছাল' তু* স* কুচ ধাতু অৃত্যুচ্চ শবে )। | হয়। 

কুচকুচ ''কচকচ দেখ।  কুচনান ''ষ্য. (সণ, অঃ) হেমঃ)। রক্তচন্দন 
কুচ্.কুচ...(স* কুচ ধাতু চিক্কণতায় )। তৈলাদি ! (৫০৫ 52170613)1। এই চন্দন গণ্ধহীন। 

ন্নেহপদার্থে চিকণ। প্রাঃ গায়ে তেল. কপালে তিলক করিতে লাঁগে। চন্দন দেখ। 

কুচ্কুচ করে, তেলকুচকুচিয়া, কুচ্কুচ্যে র কুচা-''ধাতু, (স কত ধাতু ছেদনে ; ত স্বানে 

শরীর। তেলা-কুটা_( স* নাম বিশ্বীফল)। চহয়। স"কুন্চ-বকুণে_ হইতে হইলে 

পাঁকিলে যেন তৈললিপ্ত দেখায় । হোদল-; কুঁচ ধাতু হইত)। কুচাই-_কাটিয়া থণ্ 

কুত্কুত্যে দেখ । | খণ্ড করি। কুচান'॥ কুচা, কুচি. 'ণ. সুত্র, 

কুঁ...ফ্.(স+গুঞ্জ। কণীচি, কুঞ্চিক! _বৈদকে |: প্রঃ কুচা বাসন, কুচ! নৈবেদ্য। 
ও* কাইচ। অমরে গুঞ্জা-গুঞ্জতি শিশ্বা ; কুচাল...ণ, (কুচা+আল)। স্তর কুত্র খণ্ড 
শবয়তি, পাকা শুপ্টা শব করে বলিয়া )। ূ  বা অংশ বিশিষ্ট (কাঁজ)। 

শিল্ব্যাদি বর্গের রোহিণী বিশেষ (20105 ূ কু-চীল ..ধ্য. (কুচালি)। মন্দ ব্যবহার। 

216০8691703) | বীজ লাল কাল শাদা, কুঁচা ..ধাতু, (স* কুষ্টিত হইতে )। কুঁচাই 
"৭ তিনজাত আছে। বাঁজ-_সেকরার রতি, | -কুঞ্িত করি। কাপড় কুঁচাইয়া গরা। 

ওজনে ১৮ গ্রেণ। বাঁজে মারাত্মক বিষ । কৌচা--ধুতির' সন্মুখের কুঞ্চিত অংশ। 

আছে। র কৌচান! ॥ ৃ 
€ 
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কুচিয়া, কুঁচি, কুচো, কুঁচ্যে "যয. (স* | কুজ (গ্রৎ কুঁজ) ' যয. (স* কুজ)। কুজ অঞ্জা । 

কুচিকা। টাকায় কুচলা)। ক্ষুডুশকলী | পিঠে কুজ হয়। কুজড়া-ষ্য. ( স* কুজপৃষ্ঠ 

উভচর ঈষৎ হরিতবর্ণ, কৃষ্ণতিলযুক্তু মত্ন্ত- ] কিংবা বা* কুজ+ড়া )। কুজপৃষ্ঠ মানুষ, 

বিশেষ ( /1001)10005 ০9০19) | ূ স্ত্রী" কুজড়ানী (ভাঃ)। কুজা.. ৭ (স্জকুজ। । 

সাপের মতন লম্বা, প্রায় দেড় হাত,পাথন। | কুজ,. কুজবিশিষ্ট। স্ত্রী" বুজী। 

প্রায় নাই, পাকে থাকে। * | কুজ| ( গ্রা* কুঁজ, কুজো ) -'ষ্য, (ফা ফুজ। / | 

কুচিলা..ফ্য. (স*কুলক--অমরে কাঁকন্তিন্ুক, ; বানিয়া মাটির ক্লসী। ৫:এক কুঁজ। 

মাকড়া কেছ, এবং পটোলের নাম। |] জল ( চৈঃ চঃ)। 

সুতরাং কুচিলা নহে। উদরচাদদ কুচিল! | কুঁজি, বুঁজী ''ব্য. (স* কুঞ্টিকাঁ। হি" কুজী)। 

শবের স* নাঁম পান. লাই । কিন্তু, রসেন্্র | যাহ। দ্বারা তাল! খোল! যায়, কুঁজি-কাঁটি, 

সারসংগ্রহ হইতে ুষটনোক দিয়াছেন, | চাঁবি বাটি; তালা, প্রঃ-_ নগর ভমণে বাক্স 

তাহাতে কুচিলা রর -আছে। তাহার | দ্বাপে কুজ দিয়! (ভাঃ)। 

অন্ুমাঁনে কুচিলা পূর্বকালে ধসে প্রযুক্ত | কুঞ্জ'' যা (স)। লহ গৃহ) শাড়ীর কোণের 

হইত না। কুলক শব্ধ হইতে কুচলা | পদ্ম। কুঞজদার শাড়ী ''থে শাড়ীর কোণে 

কুচিলা আঁসিতে পারে | বৈদকের কুচেল, |] সত্তার পন্স খচিত। কুগ্ত-নতা-.'ষ্. (সং 

কুচিল নাম আধুনিক । ও” কুচিলা, হি | শব্দ )। পুপ-লতা যাহা গাছে চড়িরা কু্জ 

কুিলা, ম* কুচল| । তেলুগু নাম মুষ্ট তু" | কবে, অন্ত নাম তরুলত| ( ও* কুগত লতা )। 

স* বিষদুষ্টি কুচিলার নামান্তর)। আরণ্য | কলা বর্গের বর্ধাযু রোহিতী (09810. 

ছোট তরু ((50)০195 002-010169, 0110 017086) 1 পাতা পক্ষচ্ছিন্ন। ফুল 

ু')০ 50910 %/000১015-5010109, (0০)1] সরুঃ লাল, ফল ফাঁটিয়। যার, বীজ চারি। ৃ্ 

ওড়িশ। ও দক্ষিণে প্রচুর । পাতা অভিমুখী, ; বড় কুঞ্জলতা'' কুঞ্জলতার তুল্য হুল, 

চিক্ণণ, ফুল বসস্তকাঁলে ফোটে । ফল কমলা- ; কিন্তু পাতা পানের মতন, বীজ লোমশ 

নেবুর মতন লাল হয়। বীজে ভয়ঙবর বিষ ( 009100011 0180501016 )। 

আছে। কিন্তু ফলের শীস হনুমানে খায় | ; কুট, কুটকুট"'ব্য (স" কুট ধাতু ছেদ্বনে )। 

কুচী, কুী...ষ্য. (স* কুা, কুচিক1 )। মুড়ি] সবু দ্রব্য ছেদন শব্ব,সবু শস্ত ঘারা ছেদনে ; 

ভাজিবার নিমিত্ত বীশের খড়িকা) স্বর্শাদির | প্রঃ_পিপিড়া কুট করিয়া কাঁমড়ায়। 

অলগকার-মার্জনী। বরা কুঁচী-..বরাহ লোমের | কাটকাঁট দেখ। কুটর-কুটর": (কুট্রব, | 

কুচী[ কুঁচী মারা-_কুচী দ্বারা মার্জন। বাকরণ দেখ । 

ুচ্ছ (গ্রা“) ..্য, (স" কুতদা)। কুৎসা, ; কুটকুট ব্য: (ম* কুণ্ট ধাতু বৈকণ্য )। 

শিন্দা। (কিঃ) কগু়ন, প্রাওল খাইলে গলা কুট্কুট 

কচ্ছিত প্রা)..৭. (স* কুৎসিৎ)। কুৎসিৎ। | করে। কুটকুটা'- ধাতু: কুটকুটাই_কণড। 

(কতিঃ) . ৮ য়ন করাই, গীড়া দিই। কুট্কুটানা। কুট" 
২০ 
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কুটানি॥ পয়সার কুট্-কুটানি.'.পয়সা,__ 

অর্থ থাকাতে ব্যয় করিতে ইচ্ছা । 
কুট ..ধাতু, (স* কুট ধাতু ছেদনে )। কুটি". 

ছেদন করি, ছোট ছোট খণ্ডে কাটি, চূর্ণ 

করি, গাঃ_-তামুক কোটা, মাছ কোট!) 

চাউল কোটা-গুঁড়ি করা) পিষ্ট করি, প্াঃ 
চিড়] কোটা। ফৌৌথাও কোথাও 

ধান কোঁটা-ধাঁন ভান! অর্থে আছে (কুটতী 

দেখ)। কোটা ॥ নিষেধে, আ-কোট|। 

কুটন! ..ষ্য,. কুট্টনকর্ম;) যাহা কুটিতে 
হইবে | কুটনা-বাটন! ' ষ্য. (বাট ধাতু 
দেখ)। কুটন ও উদ্বর্তন কর্ম (সহচর 

শব, রধন নিমিত্ত শীকাদি কোট1 এবং 

» **'কুটা (সহচর শব)। 

কুটি ষ্য. (কুট ধাতু )। কুটা, ছোট কুটা; 

হইয়াছে এবং যাহ! কাট। হইয়াছে-_কুর্টিত 

ও, কতিত অংশ । কুটা-কচা..'ষ্য. (সহচর 

শব)। কুটা_কু্টিত অংশ এবং কচা_ 

কুচ (দেখ)ক্ষুদ্র অংশ। (কিংব! কুটা 

+স* কচ-কেশ- ক্ষুদ্র বস্ত; ?) কুটা-কুটি 
€্ 

খড়ের পাল! বা পাতা | খড়-কুটি খড়ের 
পালা (তু* স* কুটীর। কুটা বানান ঠিক )। 

কুটি-পাটি ৭. ( স* কুট+স" পট ধাতু 
ছেদনে )। ফুটিত ও পাটিত (ফাঁড়া)। 
ছোট ছোট খণ্ডে ছিন্ন ( সাুচর শব )। 

গ্রঃ__কাঁপড় ছিঁড়িয়। কুটি-পাটি; হাসিয়। 

কুটি-পাটি হওয়া-_হাঁদিয়! দেহ যেন ভাঁজিয়া 

যায় (তু* হাসিয়। আটখান! হওয়! )। 

কুটুম "ব্য. (স* কুটুম্ব)। কুটুম, বিবাহ স্থশ্ধে 

বণ্ধু। স্ত্রী কুটুমের মেয়ে । বড় কুটুম" 
হালক। কুটুম-কুটুত্বতা '' ষ্য. (বা 

কুটুম+স* কুটুম্বিতা )। কুটুন্ব ও কুটু্ষিতা, 

কুটুম্বের কুটুম্বিত। | ও: কুটুম-কুটুথিতা 
আছে-_কুটুম্ব আছে,এবং কুটুম্বিতা আছে, 

কিংব। কুটুম্বের যোগ্য কাজ, _বস্ত্রাদি 

আদানপ্রদান (তু* লৌক-লৌকতা )। 
কুটুম্ব'.ষ্য. ( স*-_গেমা, পরিবার । হি*-তে 

কুটম্বী--বহু পরিবার আছে যার। ওৎ-তে 

পৌঁষ্য ও জ্ঞাতি। বা*-তে অর্থ সঙকুচিত। 

তু" বা" বণ্ধ))| বিবাহ-সম্বপ্ধে বন্ধ, | 

ত্র কুটুম্বিনী (কবিকঃ)। কুটুম্বিতা -.ঘয 

(স)। কুটুম্বের যোগ্য কাজ, কুটুম্বীর 

উপস্করাদি বাঁটা। কোট।-'ধাতু. (কুট 

ধাতু আস্তে)। কোটাই-_অন্যদ্বারা ছোট 

ছোট করিয়। কাটাই। কোটানা ॥ 

কুটজ-..য্য: (স*)। কুড়চি দেখ। 
কুটতী.. ষ্য. ধান কোটা বৃত্তি যাঁর, যে নারী | 

ধান কুটি জীবিক! নির্বাহ করে। (কুট, 
+বতি কক? চনুতী দেখ) | 

কুটনা -ষ্য. কুট ধাতু দেখ। 
কুটনী-''ষ্া. (স* কুটনী)। দুতী। পুং 

কোটনা। কুটনী-পন! *'কুটনীর ব্যবহীর ; 
বা কর্ম 

কুটা...ষ্য, (কুট ধাতু হইতে। ও* কুটা)। 

ছিন্তৃণ, কুটিত বা যর্দিত খড়। *্খড়-কুটা র 

'*্য, (সহচর শব )| খড় ও তদ্বৎ তৃণ। 

দাঁতে কুট! করা, লওয়-গৌ বধ করিলে ূ 

সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। দীতে 

,কুটা লইয়! দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা (1)7; ভাঁব। কুটুম্ব-সাক্ষাৎ "ব্য. কুটুম্ব ও যিনি 

দীনতা প্রকাশ করা। কুটা-কাটা-.যা. | সাক্ষাৎ হন অর্থাৎ বন্ধ, (সহচর শব )। 
(কুট + কাটা; সহচর শব্দ )। যাহা কোটা র কুঠ, কুট (গ্রাণ) "ধা, (স* কুষ্ঠ । হি" কোট) 
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কুষ্টরোগ»মহাবাঁধি (152105)1 কুঠিয়া, 
কুঠ্যে -'ণ. (কূঠ-ইয়া)। কুষ্ঠী। কানা-কুঠ্যে 

--অন্ধ ও কুষ্ঠী_ সকলের অন্গকম্পার পাত্র, 

অতিদীনহীন। কুঠ্যে মারা-..কুষ্ঠীর হস্তপদ 

তুল্য কুঞ্চিত ও ব্যঙ্গ হওয়া; গোল আলু, 
বেগুন প্রভৃতি গাছের রোগবিশেষে পত্রাদির, 

কুঞ্ত ও ব্যঞ্জা হওয়া। এই স্ক্রেগের 

কারণ এক ক্ষন উদ্ভিদ (17006030890) 

কুঠ - কুড় দেখ। 

কুঠরী.*-ষ্য, (স* কোষ্ঠ-কোঠ,+র স্বার্থে 

+ঈ হৃস্বার্থে)। কোঠরী, ছোট কোষ্ট, 
গ্রকোষ্ঠ। , 

কুঠী-'“ষ্য. (স* কোষ্ঠ- শল্তাগার-হইতে 

কোঠা । কোঠা+ঈ হস্বার্থে কোঠী_ 
কুঠী। হি* কোঠী)। ছোট কৌঠ, শস্তাগার, 

পণাস্বান, বাণিজস্বান। নীলকুঠী--*যে 

স্বানে নীল গাঁছ হইতে নীল রগা বহিষ্কৃত 
হয়। কুঠী-আল, কুঠি আলা." "ষ্য. (কুঠী+ 
আল--স্বামীত্ব অর্থে )। পণান্রব্য করণের 
স্বাঁনের স্বামী, পণ্যস্থানের কর্তা । 

কুড়-কুড় ''কড়-কড় দেখ। 

কুড়...ধ্য. (স* কুষ্ঠ । হি কুড়, পাঁচক)। ওষধ 
বিশেষ । রৌগনিবাঁরক বলিয়! স* নাম কুষ্ঠ 

(কুষ্ণাতি নিঃসারয়তি নাঁড়ী-রোগং--অঃ 

টাকা)। সোমরাজ্যাদি বর্গের দীর্ঘ শীকবিশেষ 
(98009801625, 19008, 00120003165) | 

কাশ্মীরে জন্মে। পুর্বে কেমুক নামক 

গাছকে স* কুষ্ঠ মনে কর! হইত। (কেমুকা 
দেখ)। কাশ্ীরে নাম চোব-ই-কোট। 
শীলের ভিতর ইহার শিকড় রাখিলে শাল 

সুবা সত হয়, এবং কীটাদি হইতে রক্ষিত 

হয়। (কেমুকার সুগণ্ধ* নাই )।, স্ুগণ্থ 

র 
| 

আছে বলিয় স* বিশেষণ ব্যাপ্য ( অমরে)। 
অজীর্ণরোগে উপকারী বলিয়া সংতে 

পাঁকল, ঠি*-তে পাঁচক নাম। 

কড়া (স" কুট ধাতু ছেদনে )। কুড়ি__ 
কোদাল দিয়া মাটি. কুটি, কাটি, মাটি খনন 
করি, প্রঃ-_কুড়িতে কুড়িতে ঠেকিপ কুর্র 
পিঠি (শৃং পুঃ)1 খনন অর্থ কত্তিবাসেও 

আছে। এই অর্থ ঢাকায় আছে। কোড়া। 

(ও কোড়ি, কুড়ি, বা* কোদাল দেখ )। 

মাথা কোটা আর মাথা কোড়া--একই, 
ক্ষোভে মাথা কুটিত করা । কোড়া..'ধাতু, 
(কুড় ধাতু আস্তে )। কোড়াই-_-লোক ছারা 

খনন করাই | কৌড়ানা 

কুড়চি ..ষ্য (স* কুটজ। ও* পিতা করুই-- 
পুতি কুটজ ? পুতিকরজ কিস্তু করঞজ)। 
তগরাদদিবর্গের বন্থ ক্ষুপ বিশেষ (30191 

[17015 200105011691108 )1 আরণ্য 

পার্বত্য প্রদেশে প্রচুর জন্মে। এই হেতু 
এক স* নাম গিরি-মলিকা। (ফুল শাদা 

স্থগণ্ধ, এই হেতু মলিকা)। পার্বত্যদেশে 

জন্মে বলিয়! নাম কুটজ ( স* কুট--পর্বত ), 
কিংবা*গাছ কুটিল আঁকা-বাকা বলিয়! নাঁম 

কুটজ (অঃ টাঃ) | অধণ্যে একস্থানে অনেক 

জন্মে, বড় হইয়া ছোট তরু হয়। বছসরে 

একবার পাতা ঝরে। কলিঙ্গদেশে প্রচুর 

জন্মে ব্ললয়া স* নাম কলিঙ্া (অঃ)। 

এই ফলের নাম ইন্দ্রযব। কুড়চি শব শুং 
পুরাণে; কবিকঃ--কুড়িচা কাঠের ধনু 

কিন্তু; কুড়চির কাঠ নরম । কবিকঃ এর 
অন্য এক সংস্করণে কুলিতা কাষ্টের-_কুচিলাএ 
( করুই--ছুধিয়া করুই--৮/1181)618 ০- 

006176939- দেখিতে কতকট! কুড়চর 
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মহন এবং হিতে ইহার বীজ ইজ | কুড়ালী .'( কুড়াল+ঈ )। ছোট কুড়াল। 
হইয়াছে | ঢুধির! করুইর গাঁছ প্রায়ই কুড়ি. ফ্য.(স কুড়ৰ হইতে )। বিশ সঙ্যা। 

| সোঁজ।, ফুল দুর্গ, আপীত।) শতকিয়া দেখ। রর 
কুড়চি "ব* (কুঁড়া হইতে? কুড়টি-_কুটজ | কুঁড়ি...ফ্য. (স* কড়ম্ব, কৃডযল। ও* কটু)। 

হইতে ?)| গাইকে খাওয়াইবার ধান; পুণের মুকুল। 
কলাঁই কাটানটিরা গুভৃতি সিদ্ধ। 'বুঁড়ী-..ব্য. (স* কুণ্তী)। ছোট তাঅকুগ্ড) 

কুড়ল--.ফ্য, (»* কুগুন )$ বলয়, প্রঃ__সাঁপ গ্রদদরিণী নদী হইতে জল-তোল! লোহার 
কুঁড়ল পাঁকাইয়৷ আছে | (কুগডলি দেখ)। | মোচাঁকার পাত্র। 

কুড়বা ''ষ্য, ( স* কুভব- পরিমাণভেদে-_ কুঁড়িয়া, কুঁড়া, কুঁড়ে (গ্রাণ)-ষ্য, (নস 
অঃ)। বিঘ'পরিদাথে, পা: কুড়বা কুড়ব। কুটঙক-_বৈদ্যকে। এই শব আধুনিক। সৎ 
কুড়বা লিজো (লিজয়ে)(শুভগকরী)_বিঘাতে | কুটির, কুটা-_কুড়িয়া হইতে পারে, কিস্ত।স* 
বিঘাতে গুণ করিলে বিঘ-কাঁলী হর। কুড়া _ মাটির কাথ হইতে,অধিক সম্ভীবন|। 

কুড়া "'ষ্য (স*কুড়ৰ হইতে )। বিঘা পরি-। কুডা4ইয়!--মারটির কীথ-বিশিষ্ট ঘর) তু 
মাগ, ৫ কুড়া টাক জমি-ব্বি-টাক) । ও* কুডিআ।; হি” কুরিয়া, মড়িয়া। ওণতেও 
মাপ কোণে দিয়া দড়া, পন? কাঁঠায় কুড়া ] --মড়িআ ছুমারে বমিথিলা' বৈদেহী 
( কবিকঃ)--কুড়ি কাঁঠায় উচিত৷ |. -মড়িয়'_মৃ্+ইয়|। টাকায় কুইরা)। 

কু+ "ধাতু (স" কুল-রাশি১-কলং তটে . মাটির ছোট ঘৰ, পরি ঘর। প্রাঃ,--সত্বরে 
তুপেমেঃ। কূল--কু্ (ম* ও*)| কুড়াই . চলিল রাগ! কুঁভ্যের (অন্য সংস্করণে, কুড়ার) 
স্তুপ বাঁশি করি, একটা একটা করিয়। ছার (কবিকঃ)। ( কুড়্যে বানান দ্রষ্টব্য )। 

,. সংগ্রহ করি, প্রাঃ-ক্ষেতে ধান কুড়ায়ে র ( চৈঃ চ£-তে কুঁড়িয়া)। 
অভাগী পেট ভরে (কৰিকঃ )। ঝুঁড়ানা | | কুড়িয়া, কুড়্যে "ণ. (সৎ কুষ্ঠ হইতে। কুষ্ঠ-- 

বুড়া “'ষ্য. (স* কড়জ্ঞার, কণডন। ও* কুণ্ড1)1। কুড়+ইয়া। ও* কোঁড়িমা। তু* সং কুণি)। 
টাউলের ত্বক । (ধানের ত্বক__ভুষ )। ঝুঁড়া- . সূল অর্থ কুষঠী; থা, চৈঃমঙ্গলে, কুড়িয়া 
জালী “'বা. বুড়া দিয। মাছ পরিবার কাপড়ের গরুড়মিশ্ তার কুঃ ঘৃচাইল। সুতরাং অক- 

ূ ছোট ভাল (জাল দেখ); উপহাসে_  ্য। ইহা হঈতে অত্যন্ত অলস। কুড়্যেমি 
বৈষ্ণবের জপমালা রাঁথবার থলী,। "যয, ( কুড়িয়!+আমি-_কুড়িয়ামি_ 

দুঁড়া'*"বা, (স* কুণ্ড)। পাত্র, সিদ্ধি বুট! কুড়োমি)। আলঙ্ত। প্রবাদে, কুড়ো 
বার আধার (ভাঁঃ)। | গোরু অমাবস্ত। চায়-_অমাবন্ত! তিথিতে 

কুড়াল, কুড়ল যা. (স* কুঠ্র) স* প্রা"; হল-কর্ষণ নিষিদ্ধ) লক্ষণায়, যে অলদ 
 কু়ার। ও” কুঁচি, হি" কুলুজাড়ী, মণ; কর্মের বিরাঁম অন্বেষণ করে। প্রবাদে। 

কুন হাড়। বা'তে কুড়াল শুদ্ধ । কবিকঃ- | কাজে কুড়্যে ভোঁজনে দেঁড়্যে, চনে মারে 
তে কুড়ালি)। কাঁ্টছেদন শঙ্তরবিশেষ। | পুডীয়ে পুড়িয়ে-কাজে অলস, ভোঙজনে 
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দেড় জনের মতন, কিন্তু বচনে জলাইয়| ৃ কা বাচ্চা__( হি*)। গালি, কুকুরের পুর, 
মারে। "1 গোলাম। 

কুড়ী' ণ. (স*কুষ্ঠী)। কুষ্ঠরোগু, ৩1১ | কুখলী "'ষ্য.(স* কুশ্বলী। ও* কুথন্ডী, হি* 
যে বলে সে হবে কুড়ী ভাঃ)। (শৃং পুংতে ; কোঁথলী)। মোটা কাপড়ের বড় খলী, 
কুড়, ওতে কুড়ী)। | বৈষ্ণবের ভিক্ষার ঝুলী ; ঃ,--কুখলী সব 

কুণে"'ণ* (স* কোণ+বা* উদ্না-_কোথুয়: | ভরি (চৈঃ চ)1, 

কুণে )। কুনে। দেখ । £ । কুদ “ধাতু, (স* কুর্ ধাতু ্ীড়ায়)। কুদি 
কু) "'ষ্য. (স” )। পাত্র, টব; গর্ত, নিয়স্থান,।  (গ্রা* কুঁদি)--অগ্তা চালন! দ্বারা কীড়া 

অগ্নস্থান, প্রাঃ-_সীতা-কুণ্চ। । করি, আস্ফালন করি। কুদি_ব্য. (কুদ+ই 
কৃ." যা (সণ কুণ্ডীর-বলবান হইতে? কু, ৃ ভাবে)। কুদ্ি করা_ লক্ষ দিয়া আশ্ফালন। 

শব্দ শুদ্ধ বোঁধ হয়। হিন্দুর জাতি-বিশেষের : কোদা'। কুদন, কুদনি ॥ কুদনিয়া, কুদন্যে 

পদবী । ৮ . _ষ্য- (কুদন+ইয়া)। যে কু্দন 
কুণ্ডলি ..ধ্য. (সণ কুণ্ডল+বা* ই- স্বার্থে) করিতেছে। 

বলয়ারুতি, প্রঃ-_কুণ্ড'ল পাকানা_কুগুলী কুঁদ "ব্য. (স* কুন্দ)। মল্লিকাদিবর্গের 
হওয়! (গ্রা" কুড়ীল পাঁকানা)। কুগ্ডলি-' প্রসিদ্ধ পুপক্ষুপ (]85011001 00099- 

মগ্ডলি, কুগ্ডলী-মণ্ডলী" কুগ্ডল-বলয়,  ০০05)। পাতা রোমশ। শীতকালে অসঙ্থয 

মগ্ডল_-বলয়-সহচর শব্ষ। প্রাঃ- সাপ ফুল ফুটিয়া গ্কাছকে, শাদা করিয়া! রাখে। 

কুণডলী-মণ্ডলী হইয়া পড়িয়া আছে। 1 “এইহেতুনাম কুন্দ(কু-_পৃথিবীর শোভা করে 
কুগুডলী., ণ. (স* কুগ্ডল--বলয়াক্কৃতি+৯ঈ)।  বলিয়া)। কিন্তু, ফুল প্রায় গণ্ধহীন। 

বলয়াকৃতি, গ্রাঃ,_কুগ্ডলি করিয়া লেজ ! রদ" 'ষ্য. ( স* কুন্দ? ভ্রমঃ কুন্দং চ যন্ত্রকম্__- 

বসে এক কোণে (মাঃ)। জন্মকুণ্ডলী-' | হেমঃ)1| কাঠ গৌল করিবার ভ্রমিযন্ত্র 

জন্মকোঠী-পত্রিক। | বুঁদ ধাতু ( কুদ হইতে কুঁদা ধাতু হইবার 

কু “ঘ্য, (স* কুগ্ডল। ও" কুন্ডা, হি কুগ্তা)। :  ছিল)। কুঁদি_ভিয্্ে নির্মাণ করি। 
দুয়ারে শিকল লাগাইবার লোহার কড়া, ৩াঃ--এ বড় কারিকরে, কৃদিলে তাহারে 

প্রায়ই সুর্য (দেখ)! প্রতি অঙ্গে মদনের শরে (চণ্ডীঃ)। 

কুতুকুতু "'ষ্য. ( স* কুতু-_কৌতুক, কৌতুহল | |. কৌদা ॥ *কৌদা "ধাতু, (কুঁদ ধাতু আবে)! 
| শবে আছে) কুত শুকুতয়তি পর্দ আছে। ৰ কৌদাই-ত্রমিষন্ত্রে বর্তুলাকাঁর করাই ॥ 

হি" গুদগুদানা_কুতু কুতু দেওয়া)। অঙ্জা কৌদান!॥ 
্পর্শ দ্বারা দেহের স্ুরণ, রোমাঞ্চন। (কেহ । কুদরৎ “ষ্য. (আ)। এীশশস্তি, গ্রক্কৃতি। 

কেহ কুতি-কুতি, কাতু কুতু বলে।) ৷ কুদরতি-.ষ্য. শক্তি প্রকাশ। 
কুন্তা. '্য.€হি"। বা" কোতা)। কুকুর, স্ত্রী কুঁদরি .ফ্য. (স* কুনদুরুকী। হি* কনর্ং ও" 

কুত্তী (বা*); কুতিয়া -কুতী (হি" ) কুত্তা কুআ-মইতা)1  কুম্মাাদিবর্গের বন্ধ 
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প্রতাঁনী বিশেষ (1710709870065 ০0০0- | তৈল গড়াইয়া! নষ্ট হয় ; লক্ষণায়, আধারের 

11011178) | পটোলের মতন গাছ, কিন্তু ৃ অধ্বিরতা, কর্মকর্তার অকর্মণযতা! | 

পাতা ৫৭ আঙুলের মতন। ফুল ছোট, : কুপা-'ধাতু ( ম* কুপ-_গর্ত ৮ হইতে )। কুপাই 

আ-গীত, ফল অগ্ডাকার, পাঁকিলে লাল হয়। | __অক্্রাদি চালনা দ্বারা গর্ত করি। কুপানা। 

স্ত্রী গাছ ও পু* গাছ পৃথক । অনেকে কাঁচা | (কোপ দেখ। কুপাইয়। কুপাইয়! কাটা, 

ফল রিয়া খায়] (চিচিঙা দেখ)। * ডুটাইয়া চুটাইয়া কাট! প্রভৃতির কুপা চুটা 
কঁদ! ..ফা, (ফা" কুনা_ কাঠের গুঁড়ি। তু" প্রায়ই কোপা চোটা ধাতু শোনা যায়)। 

স*ব্বধ)। কাঠের মোটা বড় খণ্ড) । কু-পুত "যয, (স* কু-পুত্র)। কুপুত্ পিত। 

বন্দুকের কাঠের গোড়া । (ফা* কুজা হইতে): ৷ মাতার অবাধ্য পুত্র। কু-পুতিয়া * ৭ 

কুজাতে ঢালিয়া যে মিশ্রি (মিছরি) হয়, ৃ (কুপুত+ইয়া)। কু-পুত্রের তুলা বা যোগ্য । 

মোঁচাঁকার মিশ্রি। ৰ কুব্ককুব "ব্য. (কব্কৰ দেখ)। দ্রব পদাথের 

কুন ৭. (কোন দেখ)। কোন (গ্রাচীন! গতি শঙ্চে, প্রঃ-কাখের কলশীর জল 

বা" )। ! কুব্কুব করিতেছে । 

কুনিকা ..ফা, (স* কুঞ্চি। কুঞ্টিকা। স* কুবাঁপ. (স" কুজ হইতে । হি" কু 

কুণিক1_-বংশশলাঁকা)। বেতের ছোট মাপ- র কুজ)। কুজাকার, স্ফীত, প্রা£কাঠ 

পার, মাঁপবিশেষ। ঈ লাগিয়া কপাল ফুলিয়া কুবা হইয়াছে । .'ষ্. 

কুনো, কোণুয়া ''' (স' কোণ7বা উয়া)। | ছাদ পিটিবার ছোট পিটনা। 

কোঁণ- বিশ)! যে কোণে থাকিতে চায়, ক, কম্কুমা ''ষ্.. (আশ কুমৃকুমা )। 

প্রঃ__কুঃ বেং, কুঃ বিরাল। যে আলাঁপনে ৷ স্ুগণ্খি আবীর-পূর্ণ ও জউ-নির্মিত পাতল 

বিমুখ । স্ত্রী' কুণী। গোলক | হোলি থেলায় লা.গ। 

কূপপত্তি (গ্রা*).-ষ্য, (সখ কুপথ্য )। কুপথ্য, ; কুমড়া-"'ষা, (স' কুম্মা_কুমমীড়-কুমড়া । 

অহিতকর খাদ্য। (কুপত্তি করা_কুপখ্য | ও* নাম কখারু--ম* কর্কারু (অমরে,হেমে)। 

ভৌজন করা)। : হি" কদু; কদীমা,কৌচ়া _স*কুম্মা্থ হইতে; 

কুপন...ফ্য. (ই* পর“ ০৩০?)। দাতত্রীড়া ! মণ নাম ভোপ নর! স" কুস্মা্ড হইতে 1) 

বিশেষ। 'মনিঅর্ডার”-পত্রে যুক্ত পত্র। কুম্মান্ডাদি বর্গের প্রাতানী। (১) ছাচি 

কুপা...ফ্য. (স* কুপক। সকুতুপ | হি*। কুমড়া, চালকুমড়া-ইহাই প্ররুত কুম্া 

কুপ্পা) তৈলাদি রক্ষণার্থ চ্মপাত্র। কুপী | (0৫0100832. 0011618. 7১01721010) 

...(স* কৃপিকা, কৃপী)। তৈলাদি রক্ষণার্থ | আমূর্বেদে এই কুম্মাঞ্ডের উল্লেখ আছে, 

ছোট পাক্স। মাটির ছোট ও বাশের চোঞ্জোর | বিলাতী কুমড়ার নাই। ইহার ফুল পীতবরণ। 

, বড় কুপী হয়, প্রঃ-_কুপি ভরি তৈল দেয় : ফল শাদা গৌল বালিশের মতন। চালে 

তেলি (কবিকঃ)। (ক্ৃত্তিবাসে কোঁপা)। ; উঠে বলিয়া চালকুমড়া নাম। ও'তে 

কুপা কীত ..তৈল পূর্ণ কুপা কীত হইলে ; পাঁনি কথাৰু-_কারণ এই কুমড়া কুরিলে জর 
€ 

পাপা শিপ শশী শশী 

৮ শশী শী শীষ স্পাপপীশাশী শী শশী 



| ১৫৯ 

ওয়া যায় +াচ-_সীচা--সত্য কুম্মাণ, 

ছাচি দেখ )। (২) গুড় কুমড়া, মিঠা কুমড়া! 

'**এই কুমড়া বিদেশী (০৮০০/০109 

10951078, 09091৫ 01 বিদেশী বলিয়া 

ইহার নান! নাঁম হইয়াছে । রীধিলে মিষ্ট 

লাগে বলিয়। গুড় ও মিঠা বিশেষণ ? বিদেশী. 
বলিয়! বিলাতী, সফরী (দিনাজপুরে নাঁম 

€বিলাঁতী+ ; ছাঁচি কুমড়া_চুণিষা কুমড়া )। 

কাঁটিলে ডিজ্জীর আকার দেখায় বলিয়! 

ডিজ্জাপী, বৈতাঁল (৩* বৈত-কখাবু,_বৈত 

_-স্* ব্হিত্র) ৷ জাহাজে আসিয়াছিল বলিয়! 

জাহাজী কুমড়া নাম। গ্রীষ্মকালে পাকে 

বলিয়। হৃর্য-কুমড়! নাঁম। (৩) ভূঁই কুমড়া 

যয. (স* ভূমিকুম্সান্চ। অন্য স* নাম 

বিদারী, ক্ষীরবিদারী। হি* বিলাইখন্দ_. 
বিলের কন্দ ; ও* ভূই কথারু )। কলন্ব্যাদি- 

বর্গের বৃহৎ লতাবিশেষ (100108 

মাটিতে স্থুল কন্দ হয় 

বলিয| ভ্রমে ভূ'ই-কুমড়। নাম (ভূমি কুগ্াৎ, 

নাম প্রাচীন বোধ হয় না)। পাতা ৫1৭ 

অঞ্জালাকার, ফুল আ-নীল রক্ত, তাটা মস্থণ। 
বীজ কোণে কোঁণে লোমশ । 

কুমর, কুমার-**ষ্য. (স* কুস্তকার -কুস্তার_ 

কুমার। ম* ও* কুস্তীর, হি* কুম্হার। বা" 

কুমার শব্দ ঠিক। কিন্তু, কুমার অর্থে রাজ, 
কমা, পুত্র আছে, এবং উচ্চারণে কুমার 

অপেক্ষা কুমর অধিক শোন: যায়)। কুস্তা্দ 
মৃপাত্র গড়ে যে। হিন্দু জাতি বিশেষ । স্ত্রী 

কুমরনী, কুমারনী | পঃ--ঘন পাকে ফিরে 
যেন কুমারের চাঁক (কৃত্তিঃ)) কষ্টে আসে তাঁর 
বোঝা, কুমীরে পোড়ায় পাঁজ৷ (কবিকঃ)। 

কুমর পোকা, কুম'রয়া পোঁকা, কুম্রো 

09101001818 )। 

] 

পোঁকা "ব্য, (কুস্তকার বৃত্তি তুল্য বৃত্তি 

যে পোঁকার। হি* কুম্হারী)। ষট্পদী 
বিশেষ। কাদার ঘর করে বলিয়া কুস্তক!র। 

কিস্ত, ভিমরুলের মতন দলে দলে না থাকিয়া 
এক! একা থাকে ৷ গীতবর্ণ ও মধুরকণ্ঠ বর্ণ 

_ ছুই জাতি সর্বদু। দেখা যায়। মযূরকণ্ 

বর্ণ পতঙ্ঞা আরসলার ঘাড়ে হল ফুটাইয়া 

অসাড় করে, এবং পরে মৃত্কুত্তে ভবিষ্যৎ 

ডিস্বের নিমিত্ত সঞ্ডয় করে। মেয়েরা মযুর- 
কণ্ঠ বর্ণের পেট কাটিয়া কপালের টিপ করে। 
(কাচ পোকা দেখ )। 

কুমার -“ষ্য. (স*)। স"তে যুবরাঁজ,-কার্তিকেয় 
(অগ্নি ও কৃত্তিকার পুত্র) (অমরে ), পঞ 

বর্ষীয় বালক (মেদিনীতে ; স* কুমার ধাতু 
কীড়াঁয়)। বাঁণতে অভিনব অর্থ চীড়া- 

ইতেছে--অবিবাহিত, রাজপুত্র (যুবরাজ 
ও রাজপুত্র এক্ নহে)! কুমারী__সণতে 

দুর্গ, দ্বাদশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্তা। 

বাঁঁতে অভিনব অর্থ_অবিবাহিতা (বয়স 

যতই হুউক)। এই অর্থে অনুঢ়া শব 

ঠিক হইত । 

কুমারী-লতা '* ষ্য. (স')। রজনীগণ্ধাদি বর্গের 
কণ্টকময় বন্থ প্রতানী (510118% 008 ০1০- 

[0175118) | পাতা একোৌত্তর, ৩ ৫ শিরাল। 

ফুল ছোটি। (ও* কুভ্তাটুঅ--স* |কুমারী, 
কুমারীক! শবে কুস্তকার ভ্রমে )। 

কুমীর- ষ্য,(স* কুস্তীর। ও* কিমির) হিতে 

মগর, ম* মগর, স" মকর হইতে )। বৃহৎ 

সরীশ্যপ বিশেষ (01০9০০৫11০ ০10০0৭31185 

78195015) | তুণ্চ ছোট, গো-মুখা ৷ এক 

একট। ৮ হাত হয়। বড় বড় নদী, জল" 

দ্রীঘ'তে থাকে । মেছো, মাছুয়!-''মাছ থাঁ। 



ঠোঁট দীর্ঘ। মনুষ থেগো ''মান্ুষ খায়। ূ তুলা)। কৃপ, জলাদি নিমিত্ত গতীর গর্ত । 
ঘড়ীয়াল দেখ । প্রাবাঁদে, জলে বাঁদ; পাঁহকো দেখ। কুয়ার বেং “'ষ্য, (স* কুগ- 
করিয়। কুমীরের সঞ্জো বাদ (বা আড়ি)--| ব্যঞ্জা। কুপ-মগ্ডুক অধিক প্রচলিত )। 
ঘরের শত্রুর সহিত বিবাদ । (২)অগ্নিবাণ। অন্নদরশী। 
বিশেষ, জলে কুমীরের মতন বেড়ায় ।  কুয়'"ষ্য. ( স" কু*. কুপক )। মইএা 

কুমুদ' 'ষ্য. (সণ)। খানুক, সুধী দেখ | *. আড়দিকের বংশ খণ্ড, "প্ঃ-গষ্ট। দশ 
কুম্তী ষ্য. (স*্-শবকল্পঃ। হিৎ ও*)।. &কুঅ! দিঅ| সাজাইল মই (শৃং পুং)-- 

জন্বকাদি বর্গের বৃহৎ আরণ্য তরু বিশেষ গোটাদশ। 

(08168 810158)1। ওড়িশা ও অন্ত ৰ কুয়া, কো.*'ষ্য, (স* কোঁষ)। নেবু, কাঠাল 

প্রদেশে আছে। বর্ষে বর্ষে পাতা ঝরে। 

 কুর্কু্'" ব্য. (স" কুর ধাতু শবে। কুকুন বসস্তকালে পাতা ফুল হয়। ফুল শাদা, 

বড় বড়। ফল কুন্তাকাঁর (এইহেতু নাম: 
কুস্তী)। বাঁকলে মোট। দোড়ী হয়। এক 

বৌদ্ধ-সম্প্রদায় এই বাকল পরে বলির! 

প্রভৃতি ফলের কোষ। 

ছানার ডাক; কুকুর ছান। ডাকিবার শব 

(স* কুকুর শব্দে এই কুর ধাতু আছে )। 
(২) কুরিবার শব্ধ । 

কুর.' ধাতু. ( স* ক্ষুর, খুর ধাতু বিলেখনে)। 

কুরি- ধারাল শস্ত্র দ্বাবা টাচি। প্রাঃ 

বাছুড়ে পেয়ারা কুরয়। খায়। কোরা। 

কুঃনী .'ষা. (সৎ ক্ষুরণী। বা" কুর+অনী)। 

নাম কু্তীপটিয়! (ও*) হইয়াছে । (কুস্তীর 

এক নাঁম পর্পটদ্/ম-_শবকল্পঃ) 

কুয়া, কুয়ে '"'কুইয়া দেখ ।, ণ 

কুয়াস! ''ষ্য. (স*কৃহা। ইহা হইতে যশোরে । 

কুয়ো, টাকায় খুর।। ৪* কুহুড়ি -স* কুহে-। 

লিকা। মণ ধুর্কে-স ধূম | হিৎ কুহরা, 

কুহাস!। প্রাবৌধচন্ড্রিকাঁয় কুহাদা। এই 

কুহাস! হইতে বা* কুয়াসা। ধৃহা-সদৃশ__ 
রঙ 

কুহাস!- কুয়াপা )। 

ধুমাকার বাদ্প (0015 07 102)। কুয়াদা 

নার্কেলাদ টাচিবার (ভাল! শল্্। কোর। 

ধাতু, (কুঃ আস্তে) ॥ কোরান! ॥ 

 কুরকুটিয়া, কুর-কুট্যে -'' (স" কু,র+কুটিল)। 

1 

কুহা, বাুর ঘনীভূত 
| কুরঞা-'য্য. (স*। 

করা--বায়র কৃহ-সদৃশ আকার ধারণ করী। 

রণ কুয়াম। "'বাঁয়ুতে ধূমবহ দৃপ্ত (রণ দেখ)। 

ফাল্তুন মাসে দিবা দ্িপ্রহরের কুয়াস| । রাটে । 
পশ্চিমদিক হইতে বাঁতাঁস বহিয়া রণকুয়াস। 
করে। এই কুরাসাঁয় দেহ রুক্ষ হয়। 

*কুয়া, কে "যয. (স"কুপ। হি" কু) ওৎ 

কুআ) ম* কুৰা। শবের উচ্চারণ অনুসারে 

বানানে কু আসে। ডু” স* ভুল বাঁ”: 

পরদ্রোহী। (২) ( স* কু;র+কুষ্ঠ হইতে)। 
কুঠিযা, বাঙা, প্র কুঃ বেগুন 

অমরে, মুগে কু 

বাতীয়ু হরিণহজনষোনয় ১-মৃগ কুর্তা 

'বাহায়ু হরিণ ও অজিনযোৌনি- এক হরিণের 

নাম। কিন্ত; বৈদ্যকে কুরঙী-স্প' 
হরিণে। এই অর্থের সহিত ও* খুরগা 
নামক হরিণের ধক্য আছে)। হরিণ) ছোট 

চিত্র হরিণ-বিশেষ (হরিণ দেখ )। সাধ 

করিয়। কেহ কেহ খুরঞ্জা পোষে, কিন্তু 

অধিক দিনবাঁইতে পার! যাঁয় ন!। 
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. কুরটক-'ষ্য৮ (স*)) পীতবর্ণ ফুলধারী 

বিটীগাছ (দেখ) । 
কুরন্দ''্য. (স* কুরুবন্দ। হি* কুর ১, 

ও* কুরঞ্জ) ৷ মাণিক্যের আকর কঠিন প্রন্তর- 
বিশেষ (0০012170010. 100675) | পাংশু ূ 

$ কষ্ণবর্ণ | রত্বাদির শাণ-নির্মাণে লাগে ৪. 

কুরুদেশে পাওয়া যায় বলিয়! স* কুবুস্ধন্দ। 

কুরদ *-ষ্য. (স* কুর্ড)। অগ্ডকোষের 

অর রোগবিশেষ (51051 6000001) । ূ 

কুরদিয়া, কুরদ্যে'* প. কুরু-রোগী। র 

কুরাঁণ-..কোরাণ দেখ । র 

কুরী "ব্য. এদেশের মানব জাতি বিশেষ (ভাঃ)। 

কুরীত--.্য. (স* কুরীতি)। কু-রীতি। 

কুরুক্ষেত্র ব্যাপার" 'মহাভারত-বর্ণিত কুরুক্ষেত্র 

যুদ্ধ ব্যাপার, মহা-কলহ। 

কু্টি-.“ষ্য. (কলিকাঁতার নাম। ও* করমু আ)। 

কাঁলবসির সদৃশ কিস্ত, ঈষৎ সবুজ মৎন্ত 

বিশেষ (01090 201103)। 

কুর্তা. ব্য. (ফা)। দেহের উধ্্বভাগের আবরণ, 

জাম! । কুর্তা 'ছোট জামা, নারীর জাম । 

কুতি'''কুলতি দেখ। 

(215/9103 18105, 081809 )। 

পাতার নিয়পৃষ্ঠ রোমশ, ফল প্রায় গোল। 
গাছ ঘন হইয়া শীঘ্র বাড়ে বলিয়! স* নাম 

কোলি বৃক্ষ, এবং কাটিয়! দিলেও মরে ন! 

বলিয়। বদরী বৃক্ষ । (ফলের নাম বদর, 

কোঁল)। নারিকেলিয়া, নারিকেল্যে কুল 

'"“ষ্য. (নারিকেল +ইয়া_সাঘৃশ্তে)। নারি- 
কেল-তুল্য অগ্ডাকার কুল। বন-কুল:*' 

অ-পালিত কুল-গাছ। ইহার কুল ছোট, 

শিয়ালে খায়। কিন্ত; বা* শেকুল (স* 
শৃগাল-কোৌলিক1) নহে। প্রবাদে,_ 

কুলের কথা কহা-_এক ব্যক্তি কুল-গাছের 

তলে মলত্যাগ করিবার সময় লৌভ-ৰশতঃ 

একট! পাকা কুল-ফল খাইয়াছিল। সে 

ংবাদ কেহ জানিত মা । কৃষ্ণযাত্রায় এক 

গায়ক গানে রুষ্ণের কুল (বংশ) দৈবাৎ 

বদরী-ফল-ভক্ষকের নিকট বর্ণনা করিতে 

লাঁগিল। ইহাতে ভক্ষক মনে করিল গায়ক 

সে লঙ্জাকর সংবাদ অবগত আছে এইহেত 
অত্যন্ত লজ্জিত হইল । লক্ষণায়, ভিতরকার , 

কথা, গুপ্ত কথা । 

কুর্ণিশ'"'ষ্য. (ফা* কোর্ণিষ )। বাদশার গ্রতি কুল...ব্যঃ (সণ) বংশ, গোঠী, সমূহ। 

নমস্কার বিশেষ । 

ুর্মী...ষ্য. (হি*)। পশ্চিমের হিন্দু জাতি 

বিশেষ । ৃ 

কুর্বানি"“ষ্য. কোর্বানি দেখ । 

কুর্সি.ব্য. (আ*)। চৌকি, চেয়ার। (২) 

বংশ [ কুর্সিনামা'"বংশ-তালিকা, কুলজী। 

কুল...ষ্য, (স* কোল । ও* বর-কোন্চি-_স" 

বদর-কোলি; প্রাচীন বা* কুল, লেছু কুলি 

-_-চৈঃ চঃ) হি* বৈর (বদর-_বয়র_-বইর-- 

বৈর), ম* বোর)। জ্ছাট কণ্টকী তরু, 

কুলাঙার *(স*)? যে নিন্দিত কর্মঘার 

বংশের গৌরব নাঁশ করে। কুলাচাঁর "'য্য, 

(স*)। বংশের আচার, কুলধর্ম। কুল" 

কলঙক-.'ফ্য. (স*)। যে বংশের গৌরব 

নাশ করে। কুল-তিলক ''ষ্য. (সৃ*)। যে 

বংশের গৌরব রক্ষ। ও বর্ধন করে। কুল- 

নারী, কুল-বধু "ব্য. ( স*) | উচ্চকুলোস্তভা 

সতী নারী। কুল পাঁজী-'য্য. (স* কুল” 

পঞ্জী। কুলজী দেখ )। কুলজী। (কবিক। 
কুল-মর্যাদা''ষ্য. ( স+)। বংশ্র সম্মান । 
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কুল-শীল..'ষ্য, (স*)। কুল ও শীল-- 

আচরণ। কুলে কাটা দেওয়া 'কুল-কণ্টক 
হওয়া, কুলের গৌরব-বৃদ্ধির পথে কাঁটা 
দেঁওয়।। কুলে বাতি দেওয়া ''€( স* কুল - 

গৃহ )। গৃহে প্রদীপ জালা, বংশের স্থিতি 

করা। কুলে কালী দেওয়া "কুলকলঙক | 
হওয়!। কুল করা...ঝুলকর্ম করা, কুলীন 
বংশে কন্তাদান করা | শ্ঠাম রাখি না কুল 

রাখি ''রাধার অবস্থায় পড়া; 

ছাড়িতে কিংব! কুল ছাড়িতে পারেন নাই, : 
তদ্ব্ সঙ্কটে পড়া। একুল ওকুল, ৮ 
কুল যাঁওয়া-''রাঁধার নির্জ কুল ত্যাগ, এবং ! 

শ্যামের কুল অপ্রান্তি, ছুই ঘটিয়াছিল, তদ্ 
বৎ সঙ্কটে পড়া । 

কুল '*ষ্য. (আ"* কুল। সৎ কুল, কুল )। সমূহ, 

রাশি কুলে দেখ । টড 'সমুদয় | 

কুল-কচা, কুল-কুচা-''ষ্য, (ও* কুন্তকুচা ; হি* 

কুলপা, কুলী, কুলকুল!) ম্চ গুন্তগ। ৷ আ' 

ফুল্কুল। - শুং পু*-_কুলকুচ।। যশোরে 

ফুলকুলি | মুল শর্ধ কি? স* কৰল হইতে 

কুল, কচ ধাতু দীপ্তি) কিংবা স* কল ধাতু 
কলধৰনি বা কল্লোল, কচ খ্ুতু দীপ্তি, 

মার্জন)। জল লইর| মুখের ভিতর মার্জন, : 
মুখের ভিতর জলের কল-্ধবনি করিয়া! 

মার্জন। 

'ধুল্কুল''ব্য. কলকল দেখ। (২) (স* কুল, 
ধাতু--রাশীকরণ, কুল্য|_ছোট নদী)। 

কুল্যার মতন, প্র:-_কুল্কুল করিয়া ভেদ । 
কুলঞা॥ঠ কোলঙা.'ষ্. (স* কুডগ্রা-- 

কুঞ্জ? কুটুঙিক--পাত্র-বিশেষ ? ও* কা্ব- 

কুরা--কাথের গর্ভ, এই গর্তের বাহিরে কীথে 
লতাকু্জ চিত্রিত হইয়া থাকে। পূর্বকালে , র 

, 

] 

_ ৰর্জাদেশেও হইত। ম* কোনডা, সং কোখ . 
হইতে ?)। দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত কাথে 

গর্ত। কুলঙ্গী '.ছোট কুলগ্াা|। 
 কুলজী .'ষা. (স* কুল-পত্জী। তু* ঠিকজী। 

অন্যর্প, কুলগ্তী, ঠিকজী। তু* আসা" বুরঞী 
-পুরা-পঞজজী | তু" ও* মাদচ্য-পাগী__ 
গ্ু্রীর মন্দিরপঞ্জী)। কুল-বিবরণ, বংশের 

ইতিহাস। 

রাঁধ! শ্তাম : কুল1.."যা. (স কুলা-__মেঠ। ওঃ  কুলা হি* 
ম* নাম সৃপ | স” কুল ধাতু সংহতি হইতে 
কুল্য)। চাঁউল প্রতৃতির লঘু অসার অংশ 
দুরে প্রসাঁরণের বংশ-নিয়িত পার। কুলা- 
পানা চক "কুলার প্রায় চকৃ, বৃহৎ ফণ| ; 

লক্ষণায় ভীতি-প্রদর্শন ৷ 

কুলা..'ধাতু, (স* কুল__নদ্যাঁদির তীর হইতে)। 

কুলাই-_পারে যাই, পর্যাপ্ত হই। প্রাঃ 
টাকায় কুলাইবে না'। কুলানা ॥ অ-কুলান, 
সঙঝুলান। 

নি ( স* কুল্যা পয়ঃপ্রণাল্যাং__মেঃ)। 
গ্রামের পয়ঃপ্রণালী, গ্রামের নিম্নপথ (কুল্যা 
চ সারণিঃ__হেম$)) বর্ধাকালে জলনালী, 

গ্রীষ্মকালে গোরু-বাঁছুর যাইবার পথ) প্র; 
-_কুলি কুলি লৈয়! বেড়াও চাতরে চাঁতরে 

(কৃত্তিঃ সু")। কুলি দৌড়ানা--কুলিতে 
কুলিতে দৌড়ান! (দণ্চ প্রদানে )। 

কুলিকা, কোলিকা-..ষ্য. (স* কুলিক, কোকি* 

লাক্ষ। ও* কোইলিখিঅ| )। বাসকাদি . 
বর্গের কণ্টকী শাক-বিশেষ (10581001018 

3010058)| জলের ধারে জন্মে। পাতা 

কর্কশ। ফুল আনীল কিন্তু ভিতর ইটবর্ণ। 
(কাটা-কুলিকাঁ, কুলিয়া-খাড়| নামও আছে)। 
কোকিল! দেখ। 
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কুলিগ্রন...ষ্য” (স*)। হরিদ্রা্দিবর্গের শীক 
বিশেষ (2101015, £৪191089 )। ভাটায় 

অনেক পাতা হয়, এবং তাঁটা মানুষের সমান 

উচা হয়। ফুল আরন্তু, মধ্য প্রমাঁণ। 

উদ্যানে দেখ! যায়। 

কুলিয়ী-খাড়া-''কুলিকা দ্রেখ। 
কুলী...ফ্য. (তুর্কী )। বাহক, মজুর। &স* 

ব্রাতীন, প্রাচীন বা" বেরণিয়! )। কুলী- 

গীরি-*'কুলীর কাজ । 

কুলুপ "“ষ্য. (আ* কুফল, কুল্লাবা )। দ্বারের 

তালা; অলঙুকারের চাবি বা খীল। কুলুপ 

দেওয়া-_তালা,বশ্ধ কর! । কুলুপিয় '"স. 

(কুলুপ +ইয়। )। কুলুপ দ্বারা বদ্ধ, গাঃ 

কুলুপিয়! শঙ্খ (কবিকঃ)_ হাথের শাখা । 

কুল্তি..“ফ্য, (স* কুলথ। হি" কুর্থী) ও" 

কৌঁন্ছথ )। শিশ্বযাদিবর্গের শাক বিশেষ 

(19011010935 10110183)। শিমের সহিত 

সাদৃশ্ত আছে, কিন্তু, শুটা সৌজা! সবুং এবং 

গাছ ছোট । কলাই ঘোড়া ও গোরু ও 

দরিদ্রের খাদ্য হয়। 

কুলগী, কুলফী...্য. (আ*)। বরফ জমাই- 

বার স্বীচ। (২) গুড়গুড়ীর নলের নিমিত্ত 

- তামার বাকা নলসশ্থি। 

কুল্পে-''ণ. (আ* কুল, কুলী)। সবে, সমু 

দয়ে, ঃ-_ কুলে দশ টাকা আছে। 

কুশ.'.য্য. (স*)। ধান্াদিবর্গের দীর্ঘায়ু 'তৃণ 

বিশেষ ([018219905 ০5%20981091099)। 

পাতা সরু ডাটা সোজ।। হিন্দুর শ্রাদধ- 

তর্পণাদিতে লাগে । 

কুশইর..'ষ্য. (স* কোশকার, কৌষকাঁর, কেশ- 

কার_ শব্কনঃ)। ইক্ষু (ঢাকা ফরিদপুর 

প্রভৃতির হ্বাবীয় নাম )। *. 

কুশম ''কোশাম দেখ। 

কুশী-..ষ্য. (স* কোশ, কোধ-_পাত্র হই 

কোঁশা, কোষা, হম্বে কোশী, কোষী, কুণী, 

কুষী)। ভুম্বাকার কোঁশা, তাম্রনিমিত 

চমস। 

কুশী...ফ্য. (স* কৌশিক )। ছোট আম।! 

কুষম-কুষম...ণ. (ঠ* কছুষ্ণ, কোঁফ-_স*- 

প্রা কোশিণ। কছ্ষ--কউষণ-_কুষণ 

_কুষম)] ঈষৎ উষ্ণ (কুযুম কুষুম_ 

গা“) ছুধ-কুষমা---ঈষৎ উষ্ণ ছুধ দিয় 

সিদ্ধি (দুধ কুস্ুস্তা__-ভাঃ )। 

কুষ্ঠ ' কুঠ, কুড় দেখ । 

কুম্মাু...ফ্য. (স+)। ছাঁচি কুমড়া। কুমড়া 

দেখ । ও) মিথ্যা গর্ভ (মে)) তু" অকাল- 

কুম্সা্খ। 

কুন্ুম."'ষ্য. (স*)। পু ত্রীজঃ। 

কুন্থুম...ফ্য. (স* কু্ুস্ত)। সোমরাজ্যাদি বর্গের 

প্রসিদ্ধ কুনুত রঙ্জোর গাছ (0৪810১9- 

(03 67060115005 98010%61)। 

কাটা শাক। পাতায় কাটা । ফুল র্ত- 

নারঞ্া। বীজে তৈল আছে। এই 

গাঁছের-চাষ হয়। কুসুম ফুলের রষ্ডো পট" 

বন্ত্রের রা হয়। তেঁল মানুষের খাদয। (২) 

কোশাম দেখ । (5) ডিমের গীতবর্ণ অংশ। 

(৪) কুষম দেখ। 

কুস্তি 'ষ্য*( ফা )। মললযুদধ, ব্যায়াম । ( কন্ত 

দেখ)। কুস্তিগীর ''ষ্য. (ফাঁ*)। মল্প। 

কুহক '.য্য. ( স*)। মায়া, ইন্দ্রজাল। কুহকী 

.“ষ্য. (স*)। ইন্জ্রজালিক, মায়াবী । স্ত্রী 

কুহকিনী। 
ৃঁ 

কুহর ..ধাতৃ। কুহরি_কু'রব করি। কুহরা। 

(জ্ঞানদীস )। চা 
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কুহ-কুহ-''কুকু দেখ। কোকিলের ডাক। ূ 

কুক ''য্য, (স* কু - শবে, কুহ্-_-রণোদ্যমে-_ 

মেঃ)। ডাকাইতের সঙ্েকেতধবনি-- কু) 

মল্লের কৃ-্ধবনি। 

কৃচী ..ষা. (স*)1| কুঁচি। 

কুট-কচালা, কুট-কচালিয়! ''ণ. (কুটা! ছিন্ন তৃণ, 
স* কচ- কেশ+লা-বি/শিষ্ট অর্গে-যাঁহাঁতে 

তূণ কেশ ইত্যাদি স্থক্ষ পদার্থ আছে ? স" 

কুট-অনৃত বাক্য, কচাল!__মার্জিত হয় 
যাতে 1)। সক্ষম বিচারষোগ্য ( কথ। )। 

কুড় ..কুড় দেখ । 

কুড় '“ষ্য. (স* কুল, কুট )। হৃতার অগ্র বা 
প্রান্ত; (১) রাশি, স্তপ, গঃ_পাঁশ-কুড়, 
কুড় করা । 

কুঁড় ''ষা, (স* কু )। নিয়ভূমি। 

কৃৎ...ষ্য. ( হি" কু; কৃতনা- মূল্য নিরূপণ 

স* কুট ?)।1 মূল্য নিরুপণ, পরিমাণ নিরু 
পণ, প্রাঃ_হাড়ার দই কুঁৎ করা, ফশল 
কৃৎ্। কুত্ঘর ''বেখানে নৌকাদির মাশুল 
আদায় করা হয়। 

কুয়! ''কুয়। দেখ । 
কুলা..ধাতু। কুল! দেখ। 

কুল ..ফ্য. (প*)। প্সদ্যার্দির তীর। কুল- 

কেনারা, কুল-কিনারা..'ষ্য, (স* কুল 
স* কেনার--মন্তক) প্রায় সহচর শব )। 

তীর, সীমা । 

কুর (গ্রা*)-,'ষ্য. (স* কুল)1 তীর, প্রঃ__ 
সমুদ্দর কুর (শু* পু*)। প্রাচীন বাণ্তে 

ল স্বানে রহইত) তু* কোর, কাজর। 
কুলজন'' 'কুলিঞ্জন দেখ। 

ককলাস...ফ্, কাকলাস দেখ। 

রুতী.'.৭. (স*)1- পুধ্যবান্ ককভাখ, সন 

সপ 

] 

ও 

ৃ গত 

পুণযবান অর্থ .হইতে বাঁশতে পুণ্যকর্ম- . 

কর্তা । 

কৃম্তন .'ষ্য. (স*)। সেতার: বাজাইবার সময় 
তাঁর টানিয়! ছাড়িয়া দেওয়া, যেন কাটা। 

সেতারে বিলোৌমগতির আশ স্প্ শোন 
* যাঁয় না বলিয়! বাম হাতের মধ্যমাঞ্জুলী বারা 

সকার আকর্ষণ । 

কৃমি ''ষ্য. (স*। ফা* কিরম)। ভিতরে 

যে পোকা জন্মে ( কৃমিরস্তর্তঃ-_হেমঃ ) 
(০19) ) পেটের কৃমি, লম্বা ককমি-.*লক্ব। 

ও স্থল কেচুয়! (1080 ০107) | পুকী 

..( পোকা+ঈ স্ার্থে )। ছোট শ্ুতার 

মতন কমি (01650 ৮1০11 )। ফিত। 

কমি-''মাথার ফিতার মতন চেপটা ((৪০০- 

০101) | কৃমিদানা-**ষ্য, ( হি" )। ঘোর 

লাল রগুী-উতৎ্পাদক ক্ষুদ্র পতঙা-বিশেষ 
(0০০০5 ০8০৮. 10178 ০০9০1017691 

17360) | আদি বাস আমেরিকাঁয়। ভারত- 

বর্ষে আনীত হইয়াছে । ফণী-মনস! গাছে 
এই কীট জন্মে। ফটিকারি যোগে পুর্ব- 
কালে কাপড়ের ঘোর লাল রগু কর! হইত। 
(ই* 62110100, 011105070 শবে সং 

কমি কমিজা--আলত! র্গ--আ* কির- 

মীজি_-শব আছে। (হি" দান! হইতে 
ই* 218119--5690 )। 

কৃষক-..ষা. (স* কষিক, কর্ষক-_হেমঃ) 

কৃষক কর্ষক-__মেঃ)। কৃষিকর্মকারী | 
রুষাণ .'ষ্য. (স*)। কৃষক, লাঙ্গলিয়। 

কষাণি ..ফ্য, ( কৃষাণ+4-বাঁ* ই কর্মার্থে)। 
কৃষকের বৃত্তি। কৃষাণী ''ণ. ( কষাণ+- 

ঈ)। কৃষাঁণের যোগ্য (কর্ম )। 

কয হা (স*$। কৃষিকর্ম। (কোন কোন 

৯ 44 ত্র 

4. ২ 
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স্থানে কষিরি অর্থে কষি শব্ধের গ্রা* প্রয়োগ 
আছে )। 

কষ্...ষ্য.. (স")। শ্রীরুষ্জ; নীলবর্ণ। পণ. 

কাল। কষ্ঃ-প্রান্ডি-''বৈকুষ্-প্রান্তি, মৃত্যু 
কুষ্ণ-ভজ1..'ষে কৃষ্ণের ভজনা করে, বৈষ্ণব 

(অশিষ্ট )। রুষ্ণপক্ষ...ব্য. (স*)। চন্দ্রের 

ক্ষয়-পক্ষ, চাল্জর মাসের যে অর্ধভাগে স্বাত্রি 

আরস্তে অন্ধকার হয়; অন্ধকার পক্ষ; (২) 

উপ-পত্বী (শুরু পক্ষ যেন পত্ধী; অশিষ্ট)। 

কষ্ণ-জীরা_জীরা দেখ। কৃষ্ণ তিল__. 
তিল দেখ । 

কৃষ্ণ-কলি, কৃষ্ণ-কেলি-“ফ্. (স)। পুপ্প শাক- 

বিশেষ (01112101115 151509, 0181561 

0 0610)। আর্দ জন্ম-থান নাকি 

আমেরিকা! | পাঁতা মস্থণ | লাল শাদ! হলুদ! 

তিন বর্ণের ফুলের তিন জাত আছে। ফুলে 

ঈষৎ সুগণ্ধ আছে। পুং কেশর ৫1৬ টা, 
সবু কুণ্ডলিত। সধ্ধ্যাকালে ফোটে বলিয়! 

এক নাম সধ্ধ্যামণি আছে (ও* রঙ ৭)। 

কৃষ্ণের চুড়ার মতন কলি যে ফুলের। হইহ। 

হইতে নাম। (২) এই ফুলের তুল্য রঙ্গিন 
বস্ত্র (চেঃ মঙ্গল)। 

কৃষ্ণ-চড়! "ব্য, (স*)। পুশ্প তরু ব৷ ক্ষপ 

(25981010719 00101611108, 20107 

01809. [00101)61110)09, 168০০০7 

109%/27)। পাত! পক্ষাকার । লাল" ও 

পীত ব্রণের ফুলের ছুই জাত আছে। গ্রীন্স 
ও বর্ধাকালে ফুল ফোঁটে। বিলাতী কৃষ্- 

চূড়া, রাধিকা! চূড়া "বৃহৎ পুষ্প তরু (০1০ 
01818. 16618,100185 3010 2001)01 

(5০) । আদিবাস নাকি মাদাগাস্কার দ্বীপে । 

মরীচ দ্বীপ হইতে এদেশে জানীত হইয়াছে। 

ক₹ষ-সার .'ষ্য. (সঃ)। 

কে..'সর্বনাম, ( স্ ৪) 

কে."'বিভক্তি, (ব্যাকরণ দেখ)। 

গাছ শীত্র বাড়ে, এবং শাখ। বিস্তার করে। 

ফুল বড় বড়, লাল-হনুদ|। বসস্ত ও শ্রীন্ম- 
কালে ফোটে। ক্ষ্ণ-ূড়ার সাদ্ৃশ্ে কেহ 
কেহ রাধিকা-চুড়া বলে )। 

দেশে কাল-সার 

হরিণ বলিয়া খ্যাত। কিন্ত বাস্তবিক 
হরিণ নহে, বরংঃছাগ বলিতে পারা যায়। 
পিঠের দীড়ার চর্ম চি্ধণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া 
নাম । (0106 [00181 2701100৩, 876- 

1০9৩ ০6:৮109018 )। পুংজাতির শৃ্গ 

কৃষ্ণবর্ণ, ফাপা, পাকা না, গ্রস্থিল। (ও*তে 
পু* নাম বাউটিয়া, বাহুটিয়া, স্ত্রী'নাম বালি 
হরিণ )। স্ত্ীজাতির শৃঙ্গ হয় ন!। 

ক1)। কোন্ 

ব্ক্তি। কে অ."'(অ সন্বোধনে)। প্রশ্নে, 

তুমি কে?। কে-ই' কেহই, কোন 

ব্যন্তই। কে*উ.**কেহ ও, : প্রঃ--কেউ 
কারও নয়, অপত্রংশে কেউ কারু নয়। 

কে-ও.''কোনও ব্যক্তি। কে বা.''কোন্ 

ব্যন্তি। 
কর্ম- 

কারকের বিভন্তি, প্ঃ-রামকে ডাক। 

নিমিতার্থে সম্প্রদানকীরকে, প্রঃ জলকে 
যাবে? ভয় কিংবা! তদ্বাঁচী শব্ধ পরে 

থাকিলে সম্পদে, ্র;--তাহাকে ভন 

নাই। বিধি অর্থে কর্তাকারকে, প্া;__রামকে 
করিতে হইবে। গমনার্থক ধাতু পরে 

থাকিলে অধিকরণ কারকে, গঃ-__ঘরকে 

যাই (রাঁট়ে ); তবে ত করিল প্রতু গয়াকে 
গমন, গঙ্গাকে আনিয়! মোরে যমুনা কহিল! 
__গঙ্গাতে; কোথাকে গমন, ইত্যাদি চৈ*- 

চ$তে আছে। কার তরে হেন বেশে 
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কোথাকে পর়ান (কবিকঃ)1 অধুনা 
অপ্রচলিত হইতেছে । 

কেঅট..'ষ্য. (স* কৈৰর্ত। হি* কেৰট, ও" 
কেঅট)। মণ্গ্রজীবী জাতি বিশেষ । স্ত্রী' 

কেঅটানী, কেঅটনী। কেঅটিয়।, কেঅট্যে 

পু. (কেঅট+ইয়|)। ধীবর-সন্বপ্ধীয়। 
কেঅটিয়৷ সাপ..(সঃ কৈবর্ত সর্প)। 
গোখুরা সর্পের জাত-৪1160) বিশেষ 

(গোখুরা দেখ)। কিন্ত ফণায় খুর-চিতু 
না থাকিয়! পন্স'চি্ন থাকে (ও* তম্প)। 

ইহার নানা ভেদ আছে । যথা, (১) কাল 

কেঅটিয়া-_কৃষ্ণবর্দ ; (২) ততেতুলিয়! 

কেআটিয়া__তেঁতুলবীজবর্ণ; (৩) গেঁড়ী- 

ভাঞ্গী-_গেঁড়ী--ছোটশামুক ভাঙ্গিয়া খায়, 
এই বিশ্বাসে নাম) (৪) বাশবন্যে কেঅটিয়া 

বাশবনে থাকে। | 
কেঅনা...ষ্য. (স* কিরাত )। হিন্দুজাতি- র 

বিশেষ। সত্রী* কেঅরানী। 
কেঅরা-."ষ্য, (ই* ০8182) )। কারোয়া 

দেখ। ূ 

কেআ''কের়। দেখ। ূ 

কেআর.''কেয়ার দেখ। * 

কেআরি.''কেয়ারি দেখ। 

কেঁউ-কেঁউ-'বা. কুকুরের আর্তনাদ । 
কেউ, কেউ .'য্য. (স* কেমুক-_বৈদ্যকঃ, 

শব্বকল্পঃ) ও* কউ কউকা)। হরিদ্রাদিবর্গের 
বন্ধ শাক (08093 91980109983) । মানুষের 

সমান উচা হয়। পাতা সাপে কুগ্তলের 

আকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়। ধরে। (বো? হয়, 

, কেতকী সাদৃস্টে এক নাম কেচুক এবং তাহ! 
হইতে কেমুক নাম )) পাতা চওড়া । ফুল 

বড় বড়, প্রায় শাদ। । ফলে তিন কোষ। 

০ 

ফেক, কেকৃ-কেক ''ব্য. (কে করিয়া-কেক। 

কেঁ_খাই। কেঁ করিয়া--খাই শবে । তু 
ঘর খাঁখা করে, ধাড় গাঁ-গ! করে, বাধ 

গীক করিয়া কামড়াইতে আসে)। আকৃমণ- 

শবে । কেঁকানি, কেঁক-কেঁকানি ॥ কেঁকর- 

কেঁকর.."কেঁকৃ-কেক রব । 

কেবঁয়ী..ষ্য, (স* কৈকের়ী, কৈকয়ী)। 

রামায়ণের ভরতের মা । প্রাঃ-কেকয়ী 

কলঙক দোষে (মাঃ) কেকয়ী-মা.." 

রামের গ্রতি কৈকেয়ী যেমন ব্যবহার করিয়া” 

ছিলেন, যে সংম| তেমন ব্যবহার করে) 

ঈর্ষাপরায়ণা বিমাতা। , 

কেগারু..'ফ্য. (ই* 780৫910০)1 মষ্ত্রেলিয়। 
দ্বীপের চতুষ্পদ জন্তবিশেষ | 

কেচ-কেচ..*কিচ্কিচ দেখ । 

কেঁচ, কেঁচ্কেঁচ-*'কাচ দেখ। 

কেঁচুয়া, কেঁচো '"য্য. (স*কিঞ্লুক। হি 

কেঁচৰা। ও" নাম জিআ-নাড়, পেটের 

কমি--বেঁচুআ)। স* নাম মহীলতা (881 

0101) | আর্দরমুত্তিকাঁ এই কৃমি বাদ 

করে এবং গলিত উত্তিজ্জ তক্ষণ করিয়। 

নীচের মাটি উপরে তুলিয়া ক্লষকের উপকার 
করে। কোথাও কোথাও পেটের ক্কমিকে 

ফেঁচো বলে (রাডঢ়ে)। তাহা ভিন্ন গ্রাণী। 

মাটির কেঁচোর জাতি,_-(১) ঢটেমনা কেঁচো." 

কাল মোটা লম্বা ৷ (২) ছুধিয়া, দুধ্যে কেঁচে 

"শাদা, বড়শীতে টোপ হয্ক। (৪) চুলিয়া, 
চুল্যে '*সরু ৩:৪ আঁগুল লম্বা । গ্রাবাঁদে,_. 
কেঁচে! খু'ঁড়িতে সাগ ''মাটি খুঁড়িয়া কেঁচো 
না পাইয়া সাপ; অনাকাঙ্খিত বিপত্তির 

উদ্তব। কেঁচো! ইল্বিল করে ''ইল্বিল 
দেখ। (ঝুৎসৎ চলন বলিয়া, স* নাম 
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কিংবা কিপিং চলতি বলির! নাম। অন্য | কেঁড়ে, কেড়ে, কাড়িরা.'য্য. (সৎ ডর 

স* নাম গণ্ড,পদ-শ্রশ্থি দ্বারা চলে এই 
দৃষ্টিতে__অঃ-টীঃ | বস্ত।তঃ কেঁচোর হৃক্ম পদ 

আছে )। 

কেচ্ছা! 'কেন্সা দেখ । কুচ্ছা দেখ । 
কেঁট*কেট 'কট্কট দেখ। কেট কেডিয়া, 

কেঁট-ফেঁট্যে কটু, গাঃ _কঃ কথা | প্ট- 

কেঁটানি। বীচে কেট কেট্যে বেগুন '' এখানে 

কেট--স* কীট কিংবা! কঠিন হইতে )। 

বাজে কঠিন বে বেগুন ; কিংবা যে বেখুনে 

বীজগুল| কীটবৎ স্পষ্ট দেখা যায়। তু* 

পোক! বীজ-বীজ কর! । 

কেটা ..অবজ্ঞায় কে, কেরা'। টা স্থানে ডা 

হইয়া, বঙ্গের পূর্বাঞ্চলে কেডা । ) পা 

আজি ঠেকাইবে কেট! (চন্তীঃ )। 

কেট্যে, কেটে..“ব্য. (কাট +ইয়1)। কাটিয়া 

শব্দের সংক্ষেপ 1 কাটা তসরে নিয়ত, গুটি- 

কাঁটা তসরে নিমিত। তু* মটক। 

কেঠে.**ষ্য, সে* কমঠ? ঢাঁকায় কাইঠা )। 

কচ্ছপ-বিশেষ। কাঠুয়া দেখ। 

কেঠে।.-ফ্য, (কাঠ+উয়)। কাঠের বাটা; (২) 

নৌকার জল তুলিবার কাঠের সেঅনী (স* 

কাষ্ট-কুদ্দাল) ;(৩) নারিকেল মালা,প্রঃ-_-যার 

মন চাঞ্জা। তাঁর কেঠোয় গঞ্া|...এক মুছী 

নারিকেল-মালায় জল রাখিয়া জুতা সেলাই 

করিতেছিল। এক পরিশ্রাস্ত পথিক গা 

স্নানে যাইতে যাইতে মুচীকে গঞ্গান্নানের 

ফল কহিলে মুচী উত্তর দিয়াছিল মন পবিত্র 

হইলে কেঠোতেও গঞ্গাদর্শন হইতে পারে । 

কেঁড়েলি...ফ্য. ( কান্ডারী হইতে 1.স* কাণেলী 

বেগ্ত। হইতে 1.) বাঁক্যের. অযাচিত করণ- 

ধার, বেগ্ার যোগ্য চাতুরী*্.অশিষ্ট )। 

বা* ইয়া । ঢাকায় কাইরা )। মাঝে কাঠী 

রাখিয়া জড়ান! দোড়ী; বাঁশের কাণ্ডে 

নিমিত চো্া, প্রাঃ-তেলের কেঁড়্যে; 

ছুধের ভাঁড় (দারজিলিক্তো অদ্যাপি বাশের 

কাণ্ডে দুধ লইতে দেখা যায়। জাল 

দেখ। 
কেতা-""ষ্যব (আত কতা । কিত। দেখ)। 

বিভাগ, খণ্ড; প্রঃ-এক কেতা নোট; 
ধরণ, গ্াঃ--কেতা! ছুরস্ত-_ন্থুব্যবন্থিত । 

কেতাঁব..ষ্য. :আ* কিতাব--কোরাণ )। 

পুস্তক, পুথী। কেতাবী.''ণ. কেতাঁবে 

লিখিত; কেতাবে লিখিত বস্ত;তঃ অগ্রমা- 

ণিত। 

কেদারা...ধ্য, (স* কেদার | হি* কিদাকা )। 

রাগরাগিণী দেখ। 

কেদারা.'ষ্য. (পতন ০৪0)6012)। কা 

পিঠ-দেওয়! বেত্রাসন। ৃ 

কেদে...ষ্য. (কাদা হইতে কাছুয়।--কেদো! )। 

ধানের অভ্যাপাত-বিশেষ,পাঁকে জাত গাছের 

গোড়ার রোৌগ-বিশেষ । উত্ভিজ্জ পদার্থ 

পচিলে,এই রোগের উৎপত্তি হয়। 

কেদে -.ফ্য. (স"ক্কপ্ধ* হইতে কাধ) কীধ+ 

উয়া_কীধুয়া_কেদো। তু" কুঁদ!)। গাছের 

গুড়ির তুল্য স্বখল) €12-কেঁদো বাঁধ) কত 

না পরিব গোৌঁসাই কেওদ| বাঁঘের ছড় (শৃং 
পুং)_কেদো বাঘের ছাল-_ষে বাঘ কেন্দু 

বৃক্ষের বনে থাকে 1) কেঁদে বাঁঘ-ছাল 

(কবিকঃ)1 কেডদ্য। ডাঙ্গ (কবিকঃ )- 

কেঁদো বাঘ যেখানে থাকে ()। কেঁদে! কাঠ 
'শশ্থংল কাঠ বা গুঁড়ি। 

| কেন, কেনে..+ব্য, (স* কেন হেতুনা ) 
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কথং। ও* কাই, কাহিকি; হি* কৌ ; কেবিন-''ষ্য. (ই*.০৪17)। জাহাজে থাকিবার 

কৌকর ? ম* কা । স* কিম্কিংবা কথং)1 ] কুঠরী। 

কি প্রয়োজনে, কি নিমিত্তে, কি কারণে । | কেমত.'ণ. (কি-মস্ত-কি-সদৃশ হইতে। 

শ্স্পি 

(কেন, কেনে_ছুই-ই হয়। প্রাচীন বাণতে 
কেনে অধিক ছিল। কেনি শবও ছিল। 

তু* জন্য জঙ্টে, নিমিত্ত নিমিতে )। (২) 

আহ্বানের উততরে, প্রত্যুততরে, প্রঃ হরি, 
উত্তর--কেন? অর্থাৎ কেন ডাকিতেছ! 
কেন না''*ব্যৎ (কেন--কি কারণে, নাঁ- 

ব্যাকরণ দেখ )। কেমন (প্রাচীন পণ্যে) 

কেমন ''প. (কেমস্ত হইতে । ও* কেমস্ত। 

শূং পু কেমস্ত। হি* ম* কৈসা4-কি- 
ঠদুশ )। কি সদৃশ, কিসের মতন কেমন 

হওয়া-"*অস্বাভাবিক হওয়া। কেমন 

কেমন করা.*এমন অবস্থ! যে বর্ণনায় শব্ব 

ব্যাথানে। হি* ক্োকি, ওৎ বািকি পাওয়া যায় না, যেন মৃত্যুর সমীপত্থ । মন 
যে হেতু । | কেমন কর1'"মনের অস্থাঙ্ব্য বোধ, মনের 

কেনা-'*ষ্য. (কিন ধাতু)। কয়। ণ.কীত। ; চিস্তা হওয়া। কেমন-তর:'কেমন। (তর 

কেনা-বেচা, বেচা-কেনা-'*কুয়-ৰিকৃয় । অনাবশ্তক। তর দেখ) কেমনে..'ব্য. 

(প্রতিচর শব্ধ )। করিয়া, কি করিয়া, গ্রঃ-_কেমনে যাইবে 
__কি উপায়ে, যাওয়ায় বাধা আছে। 

কেছিশ ''ষ্য. (ই* ০8585 )। মোটা কাপড়, 

গড়া, গ্রঃ--কেস্িশের বেগ। 

কেয়া-..ফ্য, (স* কেতকী)। বড় ক্ষুপ ব| 

ছোট তরু (82081705 ৪5010018088, 

11) 5016%-0106)। গোড়ার দিকে 

অনেক মূল বহির্গত হয় এবং তাহাতে 

ূ 

কেন্দু; কেঁছ, কেঁদ..'ষ্য. (স* কাঁকেন্দু। ও* | 

কেন্দুঃ হি* কেন্দু)। অপর বাঁ" নাম গাব । । 

কোথাঁও কোথাও মাকড় কেন্দু বলে। 

তমালাদিবর্গের চির-শামল' তরু ()109)- 
103 60201/0066119)| পাতা চিকণ, 

পুরু; ছিশ্রেণী। ফুল চতুর্দল, শাদ| স্থগণ্ধ। 

ফল পাঁকিলে গীতবর্ণ, মিষ্ট। রোমশ। গ্রীক্ম- 

কালে পাকে। আ-পাকা ফলের নির্যাসে 

নৌকার জোড় ও"্মাছ-ধরা জাল কাল করা 

ইয় (গার দেখ)। (কাকে ফল থায়, কাকবর্ণ, 

আস্বাদনে কুৎমিং__অমর-টাকায় এই 

গাছ ফঁড়াইয়। থাকে। ফুল স্ুুগণ্ধ। 

কেয়! কাটা .'ষ্য. ছোট শোওয়া গাছ 

(17281705005 0050603) 1 বেড়। হয়। 

ফুল দুর্গন্ধ | কেয়া-কীদি-.'কেতকী পুষ্প- 

ব্রিবিধ ঝুৎপত্তি আছে। কিন্তগাব গাছের । “মঞ্জরী, ওঃ_-হাত দিলে ধুলা উড়ে যেন 
কাঠ কাল নহে,শাদ| | বোঁধ হয় বৃক্ষ শ্তামল ] কেয়া-কাদি (ভাঁঃ)। কেয়া-খয়র ''কেতকী 
বলিয়! ক্লাকবর্ণ )। ফুলের উপচ্ছদের স্ুগণ্ধে স্থুবাঁসিত খদির | 

' কেপ ''ফ্য. ( ই* ০৪2) । মাথার টুপী) বন্দুকে ৷ কেয়ার '.ফ্য. ( ই* ০৪16)। সম্মান, মনৌযোগ 

, গুলী ছুঁড়িবার তামার ত্র টুপী, ইহাতে | গ্রাঃ--কাঁকেও কেয়ার করে না। 
বিদারক পদার্থ থাকে। কেয়ারি"'ষ্য, (স* কেদার, কেদারিক| )। 

কেবা'''কে দেখ । ক্ষেত্রখণ্ড, “আলি দিয়৷ ক্ষেত্র বিভাগ । 
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বেড়া দিয়া ফুল গাছ সাজানা। 

বিভাগ করা, টেরি কাটা । 

কেয়ালা.''ণ (কিত1+আঁর, আল? কৃয়াল 

হইতে 1--কুয়ের যোগ্য ?)। পৃথক, বিভন্ত, * 

নিরুপিত, প্রঃ বিষয়-সম্পত্তি কেপ্লাল! 

করা। 

কেয়াস-'“ষ্য. ( আঃ কয়ান )। অনুমান, 

বিবেচনা । 

কেঁয়ে...ষা, (হি* কাইয়া )। মারবারের জাতি 

বিশেষ; সেই জাতির লোক ।..'ণ. কৌধন, 

কপণ। 
কেমুক.''কেউ দেখ। 

কেরয়াল, কেরাল''“ষ্য. (হি* করৰাল-ীড়, 

হাইল। স* করবাল-_খড়ী, করবালিকা-- 

খড়গারৃতি ছুরী। স* কৃপীটপাল_ 

অরিত্র। বোঁধ হয়, করবাল আকার বলিয়। 

হি* করবাল-ীড়, বা* কেরয়াল। শব্দটি 

অন্ে অল্পে অপ্রচলিত হইতেছে )। নৌকার 

দীড়, পুচ্ছ-বিশিষ্ট দাড়, হাইলের আকারের 

ঈাড়। হাইল যে স্বানে থাকে সে স্থানে 

দীড়াইয়। কেরয়াল খেঁচ। হয়। দীড়__ 

কাঠের পুচ্ছে দ্ড বাঁধা থাকে; নৌকার 

পাশে গৌঁজে দোড়ী দিয়া আটকান! থাকে । 

প্রঃ-স্থুনার যে নৌক| রূপার কেরয়াল 

(শুং পুং)) হাতে দ কেরয়াল বসিল 

গাবর, কারু হাতে কেরয়াল কারু হাতে বাশ 

(কবিকঃ); ক্বত্তিবাঁসে (আদ্যে) কেরাল। 

(ভিন্নভিন্ন ভাঁষায় কেরয়াল শব্দের নামান্তর 

হইয়াছে । যথা, ও* আলুলা ম* অৰলে 

'*স* ব্বহিত্র হইতে? বঙ্তোর পূর্বাঞলে 

গ্রঃ-ফুল্পের কেয়ারি করা-*আলি কিংব 

চুলের 
কের়ারি করা-_মাথার চুল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে 

বইঠা। হি ঈাড়।, এই দাড় শব্দ আসিয়া 

কেরয়াল শব স্বানভরষ্ট করিতেছে । অঞ্ুনা, 
মনসা-পাতার আকারের যে ছাড় না বাধিয়া 

খেঁচ। হয়, তাহার নাম কেরাল। জেলেদের 

ডিঙীতে দাঁড় থাকে না, থাকে কেরাল 1) 
কেরাঞ্চি ''ষ্য, (হি কিরাঞ্চী। স" কু 

হইতে ?)। ঠ্রোরুটান! ছুই চাকার ভাল 

গাড়ী, প্রায়ই লোহার কামানির উপরে 
থাকে । 

কেরানী হয, (এতৃি ০3০16501766) ইংরেজী- 

লিখীয়], লেখক । (স* গ্রতিশব্ধ বার্ণিক )। 

মাছিমারা৷ কেরানী-'.একট। শব্দ পড়িতে 
ন। পারিয়া নকল করিবার সময় সে শব ন। 

লিখিয়। সে হানে একটা মাছি মারিয়া 

রাঁখিয়াছিল। মূর্খ কেরানী। কেরানীগীরি "* 
কেরানীর বৃত্তি। কেরানীখানা-',কেরানীর 

আঁপিস-ঘর। 

কেরামৎ '*করামৎ দেখ । 

কেরায়..ষ্য. (আ* করায় । তু* স* অৰৰুয়, 

কেয়)। ভাড়া । কেয়ায়! করা-_ভাড়া 

লওয়া, কেরাঁয়। দেওয়।--ভাড়া দেওয়া। 

কেরাসিন-*'ষ্য. (ই* 16:০9:06 )। খনিজ 

তৈলবিশেষ। * 

কেলা.."ধাতু, (সণ খেলা» কেলি হইতে )। 

কেলাই--খেলাই, কেলি করাই ( অশিষ্ট )। 

ঈীত কেলানা__দত্তবিকাঁশ করিয়া পরিহাস 

করা । 

কেলেগকাঁর (গ্রা*).-'৭. (স* ক্ুলঙকরুর ) 

নিন্দনীয় । কেলেওকারি-.'য্য. নিন্দনীয় 

কাজ। 
কেলাস-.'ষ্য, (ই* 4849)। শ্রেণী, বিভাগ । 

কেলেষ-.*যা, (স* কৃষ্ণ হইতে )। ক্ৃষ্ব্্ণ 
২২ 
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. (তেস্ততঃ কৃষ্ংখদ্দির বর্ণ) আশুখধান্য ৰিশেষ। 
ককেন্া-"'ষ্য, (আ কিলা)। দুর্গ । কেক্স। মার।, 

কেন! ফতে করা-.'ছুর্গ অধিকার করা) ইষ্ট 

সিদধ করা । 

কেশরদাম-.“ষ্য (বা*। কেশরাজ তুল্য পাতা 

বলিয়া । দাম-_স* দামন্_রজ্জু। কেশরাজ 

তুল্য প্র-বিশিষ্ট লতা $। জলের ভাসা, ও 
জলের ধারে কাদার শাক-বিশেষ (01531289 

161)615) 1 পাতা একোত্তর; ফুল শাদ। 

পঞ্চদল, পুং কেসর প্রায়ই ১০। ডাটার 

নীগে শিকড় নামে । 

কেশরাজ ''যষ্য. (স"-শবকনত। অমরে, 

মেদরিনীতে শব্দটি নাই; হেমচন্দ্রে ভূঙ্গগাজের 

পায়ে কেশরঙীন শব আছে। অমর 

মেদিনীর ভৃঙ্জারীজ-_কেশকে ভৃঙ্জাবৎ কৃষ্ণ- 

'বর্ণকরে। কেশ রঞ্জিত করে_কেশ-রঞ্জন, 

কেশব্রাজ । সুতরাং সং নাম হইতে বৃক্ষ- 

নির্দেশ ছুরৃহ। বাঁ"তে কেশরাজ ও ভিম- 
রাঁজ (তৃঙ্ারাজ) একগাছ, এবং কেশরয়! 

কেশতিয়া অন্য গাছ। হিণ-তে ছুইই 

ভাঙ্গার (ভূঙ্ারাজ )। ইহাতেই গোঁল- 

যোঁগের উৎপত্তি হইয়! থাকিবেশ কেশরিয়া 

নাম কেশরাজের অপভ্রংশ মনে হয় বস্তৃতঃ 

ছুই শব্ষ পৃথক)। কেশরিয়া, ভৃ্তারাজ 
দেখ। 

কেশরাজ ''ষ্য. ফিঙ্গার তুল্য নীন্লাভ-কৃষ্ণবণ, 
পক্ষী-বিশেষ (17917065690 ৫10150. 

51000 10005009055) চঞ্চ, দীর্ঘ, নিম্নে 

বকু। মাথার পশ্চাঁৎ ভাঁগ হইতে কয়েকটা 

* দীর্ঘ লোম গোছা হইয়া উঠে। বক চঞ্চু 

ফলে গ্রবেশ করাইয়া পোকা মধু খায় 
কেশরিয়!, কেশতিয়া..ঘ্য. (সৎ কেশরাজ+- 

বা' ইয়া-_সাদৃশ্যে, কেশরাজ তুল্য গাছ। 
কেশরাজ+ইয়।--কেশরাজিয়া_-কেশরাইয়। 

কেশরিয়।। কেশরাজিয়া_-কেশরাদিয়!_. 

কেশতিয়া | ও* কেশছুরা-_কেশরাজ-_. 

কেশজরা--কেশদরা কেশছুরা, কেহ বলে 

কেশরদা)। সোমরাজ্যাদি বর্গের কর্কশ বর্ষায় 
ধীক-বিশেষ (8:01100 2198) সরু, 

লতানিয়! গাছ। পাতা! অভিমুখী । ফুল 

ছোট শাদা, সারা ব্সর ফল দেখ। যায়। 

এই গাছের রস দেশীয় মসী কাঁলীতে দেওয়া 
হইয়া থাকে । 

কেশুর''ষ্. (স* কশেরু- শব্দকল্প£ | হি* 

কসেরু) ও* কেন্তুর)। মুস্তাদিবর্গের তৃণ- 
বিশেষ (50105 0:03503) ৬৪1, ৮9- 

$০০7) | বড় ভাটার মতন গাছ, কেবল 
গোড়ার কাছে পাতা হয়। নীচে কন্দ জন্মে। 

এেইকন্দ মনুষে খায় । (অমরের কৈবর্ত- 

মুস্তক শবের টীকাঁয় “কেশুর ইতি কশ্চিৎ 

আছে)। রর 

কেশে, কেশ্যে, কাঁশিয়! - ষ্য. ( স* কাশ+বা' 

ইয়া স্বার্থে)। কুশ-বৎ তৃণ বিশেষ, কাশ 
(দেখ)। গুঃ_-উলু কেশে নল বেণ| 
(কবিকঃ)। 

কেস ''ষ্য. (ই* ০85০.)। মকদ্দমা, বিচার্য 

বিষয়। ঢাঁকনী। 

কেঁসর.''ষ্য, সে')। কুঙক,ম বা জাফরান, রাঃ 

--কেসরের তিলক (কবিকঃ)। 

কেস্সা.'ষ্য. (আৎ কিন্সা)। গন্প। ঝগড়া 

(এই অর্থে প্রায়ই, কেচ্ছ!। তু* স* কুৎসা)। 
কেহ.''সর্বনাম, (স* কশ্চিৎ। ও কেহি) 

হি* কোই; ম কাঁহী)। কোন মানুষ, 

(কোন দেঘতা)। কেহ-ই.."(ই-নিশ্চয়ে)! 
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কোন্ মানুষই, প্তঃ--কেহ-ই পারে না 

মানুষের সাধ্য নহে। (কেহ-ই'সংক্ষেপে 

কেউ )। কেহ কেহ .'ব্যন্তি-বিশেষ। কেহ- 
নাঁকেহ.''অনিশ্চিত ব্যক্তি-বিশেষ। যে- 

কেহ' 'প্রত্যেক মান্থুফ। কেহ শব্ষ বিতন্তি 

যুক্ত হইলে কাহা হয়। যথা, কাহা:কে, 

কাহা-র, কাহা-রা | 

কৈ.'ব্য, (কই দেখ)। প্রশ্নে কোথায়; 
উত্তর প্রার্থনায়, মীমাংসায় ; গঃ--কৈ সে 

অযৌধ্য ! বুষ্ট হইল কৈ? 

কৈছে '"ব্য. ( কৈসে, হি" ক্যায়সে, কৈসে)। 
কি প্রকারে (প্রাচীন পদে )। 

কৈফিয়ৎ."ষ্য. (আ*)। বিবরণ, মস্তব্য, 

জবাব। কৈফিয়ৎ তলব করা'-'জবাব 
চাওয়া । কৈফিয়ৎ কাটা...জরম! খরচ হিসাবে 
মজুদ দেখানা | |] 

কৈসর.'*ষ্য. (আ*। ই* ০2581) | সআট। 
কৈসর-ই-হিন্দ "'হিন্দুত্বাীনের সআট। 

কে! (গ্রা* )."'ষ্য কুপ ; ফলের কোষ । 

কোং..*ষ্য, (ই* কোম্পানী শব্দের সংক্ষেপে 

০০)। কোম্পানী, দল, সমবায় । 
কোক.'*ষ্য, (স*)। বন্য কুকুর) নেকড়া বাঘ 

প্রঃ- যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক 

(জ্ঞানদাস )। ঘোঘ দেখ। 

কৌকড়া...ধাতু. (স* কুষ্টিত)। কৌকড়াই 
--কুষ্টিত করি। কৌকড়ান| ॥ কৌকড়া 

'**প (স" কুষ্চিত )। কুঞ্তিত, প্র: কোঃ 

চুল। 

ফোকব...ফ্য. রাগ-রাগিণী দেখ। 

কোকম-.*ষ্য. (হি*)। কোঁঙ্কন প্রদেশের 
মাজোট্টিন-সদৃশ বৃক্ষ-বিশেষের (08101019 

[7316 ) বীজের ঘি। এই ঘি দেখিতে 

দ্বতৈর মতন বলিয়া ঘ্বতে মিশীল দেওয়। 

হইয়া থাকে । | 

কোকিল..'ষ্য. (স*)। প্রসিদ্ধ পন্সী। 
(961, 10007027755 1)007015)। 

স্ত্রী কোকিলা। তিলিয়া, তিল্যে কোকিল 
'*কৌকিলীর গঁয়ে শীদা তিলচিন্ থাকে 

বলিয়া নাম। * 

কোকেন-"“ষ্য.( ই* ০০০৪10)। শাঁদা মাদক 

দ্রব্-বিশেষ | শশ্ত্রচিকিৎসার নিমিত্ত 

ডান্তীরে কোকেন প্রয়োগ করিয়া! দেহের 

আবশ্তঠক অংশ অসাড় করিয়া ফেলেন। 

এই দ্রব্য বৃক্ষবিশেষের (15 010৯5101 

০০০৪) পাক! পাঁত। হইতে নিফাশিত হয়। 

সে বৃক্ষের আদিবাঁস দক্ষিণ আমেরিক1। 

সিংহল দ্বীপে এবং মাদ্রাজের নীলগিরি ও 

আসামের শ্বানে স্বানে এই বৃক্ষ রোগিত 
পাঁলিত হইতেছে । এ 

কোথ, কৌখ...ফ্য, (স* কুক্ষি)। উদর, গ্াঃ 
_ দশ মাস দিন ধরেছিম্থ কৌখে (মাঃ)। 

(অন্য রূপ, কুক ।) | 

কোউর, কোডার.'ষ্য, (স* কুমার। ও, 

কোডার, হি” কুঁবর)। রাজপুত্র) স্ত্রী 

কুউরী, কুঙারী | হিন্দুর উপাধিবিশেষ। 
কোঙ্জা! ..ণ. (স* কথুক হইতে ? হি* ঘো্া। 

বা" গুগলী )। আঁত শুখাইয়! পেট খোলা। 

এই হেন্তু দেহ সম্মুখে নত । 

কোঁচি, কৌচ ..ফ্য. কুচবিহারের শোক) স্ত্রী 

কোচনী, কুচনী, কৌচনী। 

কৌচ...ষ্য (স* কৌঞ্চ)। বক দেখ। 
কৌচ, গ্রী* কেঁচা-..য্য. (স* কুত্ত-__প্রাস-অস্ত্) 

শরের আকারের থোঁচ অস্ত্রঃ নিক্ষেপ করি- 

বার খোচ; মাছ মারিবার খোঁচা |. 
১৪ 
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ফৌঁচিকা...ধ্য, ( সং কুণ্ীরুত হইতে। ঝুঁচক 

দেখ)। মোড়, ভঙ্গ । ধাতু. কৌটকাই__ 

কুন্ধীকৃত করি, গ্রঃ_কাপড় কৌচ-কাইবে 
_না। কৌচকানা | 

কৌচড় ''ষা. (কোৌচ1+ড়-_সন্বণ্ধীয় অর্থে )। 

' পরিহিত ধুতির স্ম,খড়াগের খলী, প্রাঃ 
_কৌচড়ে মুড়ি লওয়া। কৌচডিয়া 

" কৌচড়্ে...ণ. (কৌচড়+ইয়া)। দেহের যে 
_ অংশের নিকট কৌচড় কর! হয়, সেই অংশ 

সম্বপ্ধীয়। প্রঃ _কৌচড়িয়া দাট্দ--উবুর 
উপরিভাগে দ্র | 

কোঁচড়া .-ফ্য, ( স* কুচর )। উচ্ছিষ্ট অকর্মণ্য 
কুৎসিত দ্রব্য। (নানা স্থানে নান! অর্থে 

' গ্রই শবের গ্রয়োগ আঁছে। হুগলী শহরের 

নিকট কোচড়া--মউলের বীজ )। 

কৌচা...ষ্য. কুঁচা ধাতু)। পরিহিত ধুতির সমুখের 
কুণ্তীকত অংশ। পাঃ_ছিড়া জোড়ে কৌচা 

 লম্ব (কবিকঃ)। গ্রাবাঁদে, বাহিরে কৌচার 

 পত্বন ঘরে ছু'চার কীর্ন__বাহিরে লোকের 

কাছে লম্বা! কৌচ।--বাবুগীরি, কিন্তু; ঘরে 

 ছু'ঁচার কিচকিচি--অব্যবস্থ'-বশতঃ অনা- 

টন। | 

কোচোয়ান ''ষ্য. ( ই* ০0801181] | কিংব| 

_ ই* কোচ+ফা* ৰান্)। গাড়োয়ান। 
কেটি "'ষা. (স* কোট )। দুর্গ । গৃহ, আয়ত্ত, 

গ্রঃ-_কোটে পাঁওয়া। ( কটি, কইট 

দেখ)! 

কোট, কোর্ট **ষ্য. ( ইশ ০০9৮0 বিচারালয় | 

হাইকোট.'.সর্বোচ্চ রিচারালয়। কোটি ফি 
* »*ষ্য. (ই* ০০৮1 6৩)। বিচার প্রার্থনার 

“শক্ত ৰাঁ মৃল্য। 

বিশেষ, কোর্তা। চায়না কোট-."চীনা 
লোকদের কোটের মতন ঝোলা কোট। 

পার্সী কোট .'পার্সী সম্প্রদায়ে প্রচলিত লতা 

টানা কোট। 

কোটনা.''ষ্য. (স* কুটটনী_ সতী) ইহারু বা" 

পু: )। বুম ্তী' কুটনী। কোটনাপনা " 

কোটনার কাজ । কুটনীপনি '*কুটনীর কাজ । 

কোটনাগীরি, কুটনীগীরি '"( গীরি দেখ )। 

কোটর ..ষ্য. (স*)। বুক্ষ-গহ্বর। অটালিকার 

ছাঁদের নিকটের গর্ত। কোটরিয়া, কোটর্যে 

পু, (কোটর+ইয়া))। কোটর-সন্বপ্ধীয়, 

কোটরে স্িত, প্রঃ-“কোটরিয়া পেঁচ৷ 

(পেঁচা দেখ ); কোটরিয়া বুদিধি..'যে বুদ্ধি 

গহ্বরে লুক্কায়িত থাকে, কুটিল বুদিধ (তু* 

ভিতর-বুধিয়া )। কোটরিরা লেখা...কষুত্র, 

কুটিল অক্ষরে লেখ] । 

কোটরী.."হীঁড়ি-াচা পাখীর রব হইতে সে 

পাখীর নাম। 

কোটা...ধাতু, (কুট ধাতু আস্তে )। কোটাই 
_কুরটিত করাই। কোটানা। 

কোটা. ষ্য. (স* কোট)। অট্টালিকা, কোঠা! 

কোটীল .ষ্য. (স* কোটপাল। ফা" কোট" 

বাল)। নগর-রক্ষক। স্ত্রী* কোটালনী। 

কোটালি ..কোটালে; কাজ । কোটালিয়া 

'-*অবজ্ঞায়, কোটাল (ভাঃ)। 

কোটি, কোট "'ষ্য. (স* কোটি )। অস্ত্রাির 

কোণ? ধনুর অগ্র; শত লক্ষ সঙ্থা। | ধনুর 

অগ্রী হইতে বিচারে ছুই পক্ষের এক পক্ষ, 

প্রাঃ- কোটি করা, কোটি ধরা--ন! হইলে 
না পাইলে চলিবে ন! প্রতিজ্ঞা করা। পূর্ব 

পক্ষ ও অপর পক্ষ-__ন্যায়ের ছুই কোটি 

কোটি” ঘ্য. (ই* ০৫)। বুক-কাটা জামা ) কোঠী, কী “খ্য. (স* কো্+ৰা” ৪+ 
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ঈ)। ছেঁটি কোঠ। 
হি* কোঠরী )। 

কোঠ-'"ষ্য. (স* কোষ্ঠ)। পাকা ঘর, 

অটালিকাঁ। কোঠা বাড়ী-.*পাক! বাড়ী । 
মাঁটর কাথ দিয়াও কাচা কোঠা হয়, তখন 

মাটি_মীট কোঠা। কোঠী '.ছোট পাক! 
বাড়ী। কুঠী দেখ। 

কৌড় '*ষ্য. (স* কোরক)। শাখার অগ্র। 

কুঁড়ী দেখ । 
কৌড়...ফ্য, (সৎ করীর)। বাঁশের অঙ্কুর 

(ও* করড়ি)। 

কোড়ল "'ষ্য. (স*ক্চুরর হইতে ?)। প্রুপহ 

বর্গের পক্ষী-বিশেষ (1715)175 68৪19, 

[11190605 19800015105 )। দ্বিবাচর, 

জলের ধারে বসিয়! সাপ বেঙা মাছ খায়। 

চঞ্, স্থল, অগ্রীভাগে বৰ? পক্ষ দীর্ঘ) পুষ্ছ 
ঈষ২ গোল, উপরে শাদা। গায়ের রঙ্গ 
কাল-খয়রা বল! যাইতে পারে। দৈর্ঘ্যে ১০ 

হাত। 

কৌড়ল '*ষ্য. (স* কুগ্ডল )। কুখ্ডল, €1১-- 

সাপ কৌড়ল পাকাইয়। আছে। 
কোড়া "*ষ্য. (কড়া দেখ)। রজ্জু। কশা। 

কোঁড়া "ব্য, (স* কুড্মল ?)। স্বর্ণ অলঙকারের 

পৃথক পৃথক খণ্ড, যেমন তাবিজের। 

কোড়া "ধাতু. (কুড় ধাতু আসন্তে১। 

কোড়াই--খনিত করাই । কোড়ানা । 

কোড়া-.ষ্য. (সং কুড়ব? প্রবোধচক্জিকা 

দেখ)। পুষ্ষরিন্তাদি-খনক অসত্য জাতি 

বিশেষ । 

কোণ...ষ্য. (স*)। গৃহাদ্ির বিদিক, ছুই 

ভিত্তির বা রেথার মধ্যের স্ত্বান (57816)। 

(চৈঃ চঃ কোঠরী; 

কোণ! ''ণ. (কোণ+আ)। কোথ-বিশিষ্ট | 

তে-কোণা ''ব্রিকোণ। চৌকোণা,চারিকোণ! 
'*চতুক্ধোণ। কোণা-কোণি :'এ কোণ হইতে 
অন্য সনুখবর্তী কোণ। কোণ ঠাস! কর!" 

(আধুনিক, ইংরেজীর অনুবাদ )। ঘরের, 

ছুই কোণের মধ্যে পৌর, সুতরাং বাহির 
হইবার উপায় না রাখা। কোপামোড় '' 
রাছ়ের পালকী-বাইক কাহার ভাষায়, ঘরের 

চালের কোণ। (মোড় দেখ) 

কোণা '“ষ্য. কোন। দেখ । 

কৌত.."ষা, (স* কুম্ব ধাতু সংরেশনে )। 
কুম্বন, মলঘ্বারাদি দিয়া বহিঃ-প্রেরণ-চেষ্টা । 
কৌত পাড়া '.কুম্বন করা ব্যথায়। কৌত 

দেওয়া'..বাথা দুর করিবার নিমিত্ত কুম্বন। 

কৌত পাঁড়িয়। জল খাওয়া পেটে ঢুকিজেছে 

না, তবু জলপান। 

কৌত্কৌত ''ষ্, (কৌত দেখ )। যর 

কৌোত্-কোত * ধ্বনি, এাঃ--কৌত্কৌত 

করিয়া! মারি খায়, কৌত্-কৌত রা ভাত 

গেলা । 

কৌতকা ষ্য, (তুর্কী কুতকাঁ_মোটা €ছাট 
লাঠী। তু* স* কুটক। বা" কোত করায় 
যাতে)। স্ুল লগুড়,-.ধাতু, কৌতকাই 
_-কৌতক। দ্বার! প্রহার করি, প্রহার দ্বার! 

কৌত করাই । কৌতকানা ॥ 

কৌতা, কৌথা ''ধাতু, (কৌত হইতে)। 

কৌতাইএকুম্বন করি। কৌতানা, কৌতানি। 

কোতরা...ধ. (স* কুৎ্সিততর 1 তু* কোচড়ী। 

স* কুচর 7 ও* কোতরা, )। কাল গুড় । 

কোতোয়াল..'কোটোয়াল, কোটাল দেখ। 

কৌতোয়ালি...কোতোয়ালের কর্ম। কোতো” 

যালী... কোতোয়ালের স্বান। কোতোদ্ালের 

যোগ্য। 
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লতানিয়া কুত্র শীকবিশেষ (19697009181 

(11010) | পাতায় তিনটি পর্ণ। ফুল 

ছোট, নীলবর্ণ। 

কৌদল ..ষ্য. (স* কন্দল)। কন্দল। কৌদালিয়া, 

কৌদল্যে.."কলহপ্রিয়, কলহকারী। | 

কোদে। -.ফ্য. (স* কোদ্রোৰ। ও কছুজ$ হিং 

কোতা, কুতা:.'ষ্য. কুত্তা দেখ । ( স* কুকুর- 

গুর?)। কোতা "'পুং কুকুর, কুতী-"'স্ীং 
কুকুর। 

কোথা, কোথায়.''ব্য. (স* কুত্র। শুং পুং 

কথি; চৈঃচঃ কতি। বীকুড়ায় কুথা। 

ঢাঁকায় কনে, বিকৃমপুরে, কোন্ঠে, ফরিদপুরে 
কোন্ঠাই, চাটিগীয়ে 'ন্তে_-কোনন্থানে 
হইতে । ও কৌঠি, কো-আড়ে, কড়ে? হিৎ 
কা, কিধর ; ম* কোর্ঠে)। কুত্র, কোন্ 

স্বানে। (কোথা শবে অধিকরণের য় যোগে 

কোথায় । এই য় অনাবশ্তক )। কোথা বা, 

কাঁথায় বা "বিতর্কে, €$--কোথা বা সে 

কর্ণদাত1 কোথা বলিরাজা (মীঃ)। কোথা- 

কার-'( কার দেখ)। কুত্রভব, কোন্ 

স্বানের। (২) কোন্্বান, গাঃ--কোথাকারে 

গেল মোর কৃষ্ণ বলরাম ( গুরু-দক্ষিণা )। 

কৌদা..'ধাতু, (কুঁদ ধাতু আস্তে )। কৌদাই 

-_ভ্রমিযন্ত্রে গোল করাই | কৌদানা | 

কোদাল..'ষ্য (স* কুদাল,কুদ্দীল। ও* কোড়ি)। 

মাটি কাটিবার নখাকাঁর শন্ত্। কোদালের 

পাষি...(স*পার্চি--গোড়ালি)। কোদালের 

মাথা বা গোড়া (কুত্তিবাঁসে আদো, পাশী)। 

বীট...ষয. (স* বৃত্ত, স*প্রা* বোণ্ট )। 

কোদীল ধরিবার দঞ্ বা বংশখখ্চ। 

কোদালিয়া, কোদাল্যে , কোদাল দিয়া 

মাঁটি কাটতে ধে পটু । কোর্দালা "'ধাতু 
কোদালাই,কোদলাই--কোদাল দ্বারা প্রহার 

করি, মাটি কাঁটি। কোদলানা ॥ কোদাল্যে- 
কুড়াল্যে মেঘ ''মেঘ দেখ । কোদালী-.' 

কোঁদকা )। ধান্টাদিবর্গের বর্ধা়ু বন্ত তৃণ- 
বিশেষ (58508101078 301010100180017) | 

ধানক্ষেতে জন্মে । পাতা মত্স্তাকাঁর বিষান্ব। 

১।০ হাত পর্যস্ত উচা হয় । বিহারে নিকৃষ্ট 

জমিতে চাষ হয়। 

কোধ (গ্রা*)."“ষ্য. (স* একৌব )। কোৌধ। 

প্রঃ--লোহ মোহ কাম কোধ দ্বরত তে- 

আগিআ (শৃং পুং)। (লোভ--লোহ) 
কোন ''ণ. (স* কিমৃ। হি* কৌন, কিন। 

প্রাচীন বা* কুন, কোন )। প্রশ্নে, অনির্দিষ্ট 

দ্রব্যজ্ঞাপনে, প্রঃ-কোন খানা, কোন থানে 

কোথায়, কোন মানুষ? কোন'"'. 

(স* কিমপি, কোহপি; কম্মিংশ্চিৎ। ও* 

কৌণসি। হি* কোই)। অনির্দিষ্ট (দ্রব্য, 
মানুষ ইত্যাদি), প্রঃ--কোন বনে, কোন- 

মানুষ। (কোনও, কোনো- গ্রা*; কারণ 

কোন অকারাস্ত হইলে কোনও, কোনো 
শাকের অর্থ প্রকাশ নরে)। 

কোনা ''ষ্য, ( স* কুষ্টিকা ; বা" কুনিকা )। 

"..বেত কিংবা! বাশের মাপ-পাত্র ৷ কুনিকা 
ছোট কোনা । 

কোনা-..ষ্য. (স* কোণ হইতে )। চাল ধরিয়া 

রাথিবার নিমিত্ত মাটির ঘরের কোণে পোতা 

* ব্য. ছোট কোদাল। কাঠ। 

কোদালিয়া...ষ্য. (কোদাল +ইয়! ; ও" কুঢ়া- | কোনাচ "'ষ্য (স* কোণ হইতে । চালের 

ক্িআ_কুঠারিয়া )। শিশ্ব্যাদি বর্গের বন্ত | কোণের কাঁঠ বা বীশ। 



| 

কোন্সুলি'"'য্যু (ই* 000501)1 হাই- 

কোর্টের উকিল (আঁদ12)। 

কোপ "'ষ্য. (স* কোপ-কৌধ। স* কুপ-- 

গর্ভ? কোঁধ ? অস্ত্র চালনার উদ্যম, প্রঃ 

_-এক কোপে কাটা (তু চোট )। কোপ! 

ধাতু, কোপাই-অন্ত্র চালনার দ্বার! 

কাঁটিতে উদ্যম করি। কোপানা ॥ জ্বাটি 

কোপানা- অন্ত্র দ্বারা মাটিতে আঘাত করা, 

মাটি কাটা । (কুপ। ধাতু দেখ)। 

কৌঁপনী ..ষ্য. (স* কৌপীন )। গুহাদেশ 

আঁরবণের সরু বন্ত্রথ্ড, ছেঁড়া নেকড়া। 

কোপনী-পৌদা...এত দরিদ্র যে কৌপীন 

ব্যতীত পরিধানের বস্ত্র নাই। আঁপনি ও 

কৌপনী-..নিজে ও নিজের পত্রী (অশিষ্ট)। 

কৌপল-..ফ্য, (স* কৌমল। হিৎ কৌপল-- 

নুতন পাতা )। নারিকেলফলের নবাঙকুর 

( ফোপল দেখ ) 

কোপ." কেববা দেখ । 

কোপি."ষ্য. (পতুি ০০মঘও হইতে। ই* 

081010259 )1 শীতকালের বিদেশীয় শীক 

বিশেষ । সর্ষপার্দি বর্গেরশাক (03:855108 

0167802 )। ইহার নানা জাত আছে। 

যথা, (১) ফুল কৌপি ''ফুল চুড়ার মতন হয় 

(০891110:)। (২) বীধা বা তাল 

কোপি..*পাঁতা গুটাইয়া তালের মতন হয়। 

পাতা পরস্পর বদ্ধ বলিয়া এক নাম ধাধা 

কোপি (০8926) (৩) ওল কোপি 

'“ষুল' গলের মতন ন্ফীত হয় (9০1 
০0101) 

কোণা...ফ্য. ফা কোফতে)। পিষ্ট মাংসের 

ব্যঞ্জন-বিশেষ। 

কোবা'"ষ্য. আ*-_মুগুর 1 ভূ" সং কুক্ধ। স' 

১৭% ] 

নাম কৌণি)। ছাদ পিটিবার কাঠের 

পিটন]। 
কোমর ..ফ্য. (ফাঁঃ কমর)। কটি। কোমর- 

বন্দ ..ষ্য. (ফাণ)। কটিব্ধ। কোমর পাট! 
.ষ্য. (পাটা--স* পষ্ট)। রৌপ্য-আদি 

নিমিত কটিপট্ট। কোমর বাঁধ।-."কটিবন্ত 
বীধিয়। উৎ্সাহেকাঁজ করা । কোমরী-'" 

ষ্য. ( ফা* কমরী)। অস্থার্দির কটিদেশের 

দুর্বলতা । 

কোম্তার (প্রা) '*ষ্য. (সণ কুকুন্দর ? স* কাম 

হইতে ?)। রাঁটের পালকী-বাহক কাহার- 

দের ভাষায়, গর্ত । 

কোম্পানী-..ষ্য, (ই*)। ইংরেজ রাজত্ব, প্রঃ 

_-কোম্পানীর আমল। কোম্পানীর কাগজ 

..*ইংরেজ রাজার কর্জ! পত্র। (এ দেশে 

প্রথমে উষ্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানী নামে এক 

দল ইংরেজ বণিক আসিয়া ইংরেজ রাজদ্ব 

স্বাপন করিয়াছিলেন। এখন ইংরেজ রাজা 

রাঁজত্ব করিলেও সেই পুরাতন নাম চলিত 

আঁছে )। (২) বণিক বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, 

প্রঃ--ঘোষ কোম্পানী-_ঘোষ লইয়া যে 

দল হইয়াছে। বিশেষ উদ্দেশে দল বা 

সম্প্রদায়; টৈন্যদল সংক্ষেপে কোং। এও 

কৌঁ..(ই* 20 ০০)। এবং অন্তে। 

কোম্পাস '*ষ্য. (ই* ০০010099569, ০০০2- 

6955) 1 (১) কর্কট-ন্ত্র (স+)। (২) চুম্বক 

দিগ্র্শন যন্ত্র, জরিপ করিবার যন্ত্র (৮১০০০০- 

116) | (৩) এক ঘোড়া গাড়ীর ঈষ। 

কোর়লা...ষ্য, (স* কৌকিল। হি” কোরল 

(উ* কোইল ), ও*'কোইলী)। কোকিল 

(পদ্যে)। 

কোয়া..-ষ্য, (স* কোষ )। রেশমের তসরের 



[ ১৭৬ ] 

: এটা নেবু কাঠাল গ্রদ্থতি ফলের কোষ। | কোরান-“যা, (আ* কুরান )। মুসলমানের 

মইর তির্ধক বংশ-শল! । (শুং পুং তে 

. কুআ)। কুয়া দেখ। কোয়া জর."'ষা, 

'(স* কোষজর)। অগ্ডকোষ-বৃদ্ধি হেতু 
. জর; গোদ হেতু অর, গ্রঃ-- সদা কোয়া- 

 জরের ওুঁষধি পাঁব কথি (কৰিকঃ)। ( অধুনা 
এই অর্থ চলিত আছে “কি ?) 

কোর"*'য্য. (স" অমর টাকায়। বোধ হয় 
কোঁরক কিংবা কোল হইতে । ও* কোঁরড়)। 

বকু, প্রঃ-_জমির আলি কোর করিয়া কাট। 

গোল বাঁ ধঙ্গর আকারে; মাথার চুল 

সমুখে কোর করা। 

কৌর.'ফ্য, (স* কোল)। কোল (প্রাচীন 

পদ্যে )। 

কোর ''ষ্য. (স* কোঁলম্ বদ্রীফল?)। মাড়, 

কলপ, গাঃ--কোঁর দেওয়া! কাঁপড় । 

কোর-কাঁপ- ব্য, (স* কু,রতা ও কাপট্য--সহচর 

শন্ব)। কুুরতা ও কাপট্য, কোর-কার। 

কোরা''ণ, (কোর দেখ। .কোর+আ-- 

. বিশিষ্ট; কিংবা! স* কোৌরক--চৌর নামক 

গণ্ধদ্রব্য। পূর্বকাঁলে নৃতন বস্ত্র স্থবাসিত 

করিয়। পরিবার রীতি ছিল (বাসী-কর! 

. দেখ, অন্বরী দেখা । ও* হি মণ কোরা__ 

নূতন, ম* কোরট-_কীচা রেশম )| কোর- 

যুক্তু; হাতে বোন! (নববস্ত্। আ-ধোওয়া, 

অব্যবহৃত । 

কোরা...ষ্য. (সং কোরিত-ুর্ণকত, ৃষ্ট)। 

নারিকেলের কোর! শাঁস; শর্করা যোগে 

নারিকেল কোরার দন্দেশ। রস-কোরা, 

কোরা...এইবূপ সক্ষদশ (মিষ্টান্ন )। 

কোরা...ধাতু, (কুর ধাতু আস্তে )। কোরাই__ 

কুরনী দ্বারা ঠাচাই। কোরানা 

ধর্মগ্স্থ | 

কোরেস্তা * ষ্য. (পু 00219106255 00105) | 

গ্রমারা খেলার শব বিশেষ। 

কোরোক, কৌক..'ষ্য. (আ" কুর্ক)। আটক 

(আদাঃ)। কোরকী..'ণ. (কোরোক +*ঈ )। 

«কাঁরৌক-সন্ন্ধীয়, প্রঃ-কোঝোকী মাল। 

কোরোঁকী আমীন.."ষে কর্মচারী সম্পত্তি 

আটক করিতে নিযুক্ত । 

কোর্তা...ফ্য. (ফা* কুর্তা )। পাজামার উপরে 

পরিবার জামা । কুর্তী-'ছোট 
কোর্ফা-..ষ্য. (প্রজা! দেখ । ও* কোড়- -পাঁহি্_ 

স* কৌড়+পাহি__পাই' দেখ)। এক গরজার 

অধীনশ্ব গ্রজা (জমিদারী ভাষ|)। 

কোর্বান-ফ্য, (আ*)। মুসলমান স্থ্তিশাস্্র- 

অনুসারে পশু-বলি। কোর্বানি করা." 

পশুবলি দেওয়।। 

কোর্মা...ফ্য. (তুর্কী )। বিনা হলুদে ব্যঞ্জন। 
কোঁল.'“ষ্য, (স")। কোড়। কোল দেওয়া 

- কোলাকুলি কর! ৷ কোলে কাথে "'(সহচর 

শব)। কোলে, গ$--কোলে কাথে করি 

তারে করিব! গালন (কবিক2)1 কোলে কাছে 

নিকটে, কোলের কাছে, প্রঃ_-কোলে 
কাছে থাকতে সদাই হয় হারা (কবিকঃ)। 

কোলের ছেলে "যে শিশু এখনও মাতৃৰৌড় 

ছাড়ে নাই ; শেষ সম্তান। কোল-জোড়া 

হইয়! (করিয়।) থাঁকা--চিরজীবী হওয়া, গাঃ 

--জীয়ে থাকুক জননীর কোল-জোড়া হয়ে 

(মাঃ)। কোলে মরা-শ্যামী বর্তমানে স্ত্রী 

মৃত্যু। কোলা-কোলি, কোলা-কুলি-''ছেই- 
জনে পরল্পর আলিঞ্াঁন ৷ কোলে-''কোলের 

সম্মুখে, পথের সন্ুখে। প্রবাদে, সেয়ানে 



সেয়ানে কোলাকুলি ..শঠের সহিত শঠের | লাক্ষাকীট জন্মে বলিয়া! স* নাম লাক্ষাবুক্ষ; 

মিলন। কোল আধার ''সম্মুখ অণ্ধকার। ছুই একটা আম যেন এক কোশে (ফলে) 

কোল "'ষ্য. (স* কোল) কুৰর? প্রবোধ- | ধরে__এইহেতু কোশাম্র )। 

চক্দ্রিকা দেখ )। অসভ্য পার্বত্য জাতি- ] কোষ -.(স*)। খড়গাদির খাপ) ধনাগার ; 

বিশেষ | পোকার গুটা (০০০০০); নেবু কাঠালাদির 

কোল-রবি “'ষ্য. (ই* /101411:01)। শা) এক এক খণ্ড) ুনরাশি) অণ্ডকোষ শব" 

গমের মতন কোপি। কোপি দেখ। ংগ্রুহ। জীবদেহের (প্রীয়ই আণুবীক্ষণিক) 

কোলা...ণ. (ঘোলা, গোল! হইতে )। ঘোলা, |] স্থাক্ জীবিত অংশ (৪1160 ০611) | কোঁধা- 

প্রঃ কোল! বেং (বেং দেখ), কোলা- ধ্যক্ষ-..ধনরক্ষক (৮50191) | কোষবৃদিধ 

ঘাট-_খোঁলাজলের ঘাট (গোলা-হাট ?)। : ..'ষ্য. (স*)। অগ্ডকোষের স্কীতি (2701০- 

কোলে ''কলিয়া দেখ। ৃ 015) । 

কোশ প্রা”) ব্য, (স* কৌশ)। ৮০০০ হাঁত। কৌী, কুষী "-য্য. (স* কোধী)। ফলের ঝুঁড়ী, 
দীর্থ (তিন কোশে প্রায় সাত মাইল ) ৰ গাঃ_ আমের কোষী ধরিয়াছে-_ক্ষুত্র আম। 

কথায়, এক! নর্দী বিশ কোশ -'বিশ কোশ ; কোশী দেখ। 

হাটিয়া বাইতে ষত সময় লাগে, এক তরা | কোষ্টা ..ফ্য. (নদীয়ায় নাম )। পাট (দেখ)। 
নদী পার হইতে তত সময় লাগিতে পারে। ৷ কোষ্ঠ ..ফ্য. (স*)। গৃহমধ্য, উদরমধা, শস্তা" 

কোশা...ধ্য. (স* কোশক, কোশ। ও* | গার (ধানের খরা, কুঠী দেখ )। কোষ্ঠবদধ 
পাত্রী )। তাজ্জময় কৌশ। কোশী...ফ্য. । ..উদর হইতে মলের নিঃসরণ বদ্ধ । কোর্- 

(স*)। ছোট কোশ! ( ও* কুশ-পাজী)। |. বদ্ধত! . মল-মিঃপরখের অতাব (০০8৩- 
কোশা-কোণী, কোশা-কুশী ''কৌশা ও | 99007 )। কোর্ঠ-শুদ্ধি-.'কোষ্ঠবদ্ধতার 

কোশী। কোশা ..ছোট ভিজ্গী, প্রঃ | অভাব। কোঠী'-'অন্মকোঠী, জদ্ম-পিক! 

কোশা চড়ি বেড়াবে উজ্জান আর ভাটি | (তাহাতে মেবৃযাদি ছা্দশ রাশির গৃহ থাকে 

( ভাঃ), (অপ্রচঃ)। (তু* ফা" কোষ্তি)। র বলিয়া) । কেঠী দেখা--জন্ম-কোঁ্ঠীর ফলা 

কোশাম, কুস্থম (গ্রী*)-..ষ্য. (স* কোশাম ; ফল-নির্ণয়। 

_শবকল্পঃ1 হি* গৌসম, গৌসম? ও" ! কোহল য্য' (স*ধৰ হইতে জাত মর্দয। 

কুন্ুম)। অরিষ্টাদি বর্গের আরগ্ঠ তরু- | আ* কোঁছিল-_চোখের হৃর্ম। | স*তে সৃর্মী 

বিশেষ (901)16101)6115, 01062) 1 মধ্য অর্থনছে )। স্রাসার (81601)01)1 স* 

ভারতের অরধ্যে আছে। প্রীতকালে পাত! ; হইতে আর্বী এবং তাহ! হইতে ইংরেজী )। 

ঝড়ে; বসস্তকালে পাতা ও ফুল এক সময়ে | তু হি বরিররসিগদি। “স্থুরা- 

হয়। ফুল গীতবর্ণ। কাঠ রন্তৃ-খদির বর্ণ, : বিহুয়ী। : এ 

দৃ। বীজ হইতে খাদ্যোপযোগী তৈল হয়। | কৌটা...ফ্য. (স* কট _আবরক, অ নিন 

(কাঠ দৃঢ় বলিয়া স* নাম ধনন্বণ্ধ ) গীছে ্" কট ধাতু আবরণে । এই শব কিংবা 
৬.৫ 



| ১৭৮ | 

অনুরুপ শব্ধ অন্য তিন ভাষায় নাই । টেতন্য 
মঙ্গলে, কটুয়া। প্রাচীন শব্ব সম্প।ট_ 

সাপুড়া, কবিকঃ দেখ । কট, কটুয়া বলিতে 
বলিতে কটো (দেখ), বিকারে কৌট!। 

তু* কড়ি_ ৫ কোঁটি-_বৌড় (টাকা)! 
[ 

বর্গের বৃক্ষ জাতি (50063 ০1 ০০6০৪) | 

আধুনিক বাগানে বহু প্রকার দেখ! যায়। 

অধিকাংশ মলকক দ্বীপ হইতে আনীত। ডাল 

পুতিলেই গাছ হয়। গোড়ায় জল জমিলে 

মরিয়! যায়, নতুবা পহজে মরে না। 

সীপুড়া, আবরকসহ আধার, প্র সিদুর" ত্র, ক্বর-“ফ্য. (স* 'কোটি)। কোটি 

কৌটা, টীনের কৌটা? 
কৌড়ি ..ষ্য. (স* কপর্দক। হি কৌড়ী ) ূ 

কড়ি, প্রঃ_অষ্ট কৌড়র খাজ| সন্দেশ 

কর সমর্পণ (চৈ: চঃ)। 

কৌশল...ষ্য. (স*নৈপুণ্য)।  নৈপুণা, 
প্রঃ--কলা-কৌশল; উপার, প্রবন্ধ বা 

ফন্দি, শৈলি, গ্াঃ-_কৌশল করিয়া বুঝা ও ।: 
ক্যা বাৎ...ফ্য. (হি*)। কি বার্তা ।.."ব্য 

আঁশ্র্যে। উপহাসে । 

ূ 

ঝুমাগত.ব্য, (স*-ণ*)1  অবিচ্ছেদে । 

আগত, ব্যবহারে আগত বা'”তে পুনঃ 

পুনঃ সর্বদ!। 

কৃমান্য়ে-''ষ্য. ( সং বুমান্বয়ে হইতে )। কুম- 

সন্বণ্ধে, পরে পরে। 

ঝ্রাস্তি 'ষ্য. (স*)। কড়ার চতুর্থাংশ) (কড়া 

দেখ)। (২) আকাশে বিষুব-বৃত্ত হইতে 

উত্তর দক্ষিণে অন্তর (99011796101) | 

হিমি-''কূমি দেখ। 
বিমিদানা,''ককমিদান! দেখ । 
কিয়া 'ষ্য, (স*)। কর্ম, শ্রাদ্ধাদ্দি কর্ম, পুথা : 

. অন্ুষ্ঠান। ব্যাকরণে ধাতৃপদ | কিয়া কর্ম"** 

( সহচর শব )। কিয়া । কিয়া-কলাঁপ-""ষা. 

(স*। কলাপ-সমূহ)। বিয়া-সমুহ। বিয়া 

* কা্*ফ্য, (স" কা সমূহ )। বিয়া 

কলাপ! 

ঝৌোটন-.*ফষ্য. (ই* ০1010)1 ন/হি-আদি 
ঙ 

যা ৷ কৌড়পতি, কবোৌরপতি ''কোটি 

মুদ্রার স্বামী, বহুধনবান। 

ক্ষ.'ধাডু, (স* ক্ষি ধাতু হইতে )। ক্ষই-- 

ক্ষীণ হই, ক্ষয় পাই। গঃ-_পাথর ক্ষইয়! 

গিয়াছে ॥ ক্ষওয়া ॥ 

কয়া ''ধাতু. (ক্ষধাতু অস্তে)। ক্ষয়াই 
ক্ষীণ করাই; নষ্ট করাই ॥ ক্ষআনা॥ (অপ- 

ভ্রংশে খোয়ান! )। 

 ক্ষণ-.-ষ্য, স*--)। অত্যন্ন সময় (এই অর্থে 

ভুলে বাঁ*তে মুহূর্ত শব্ষ চলে); জ্যোতিষে 

দশ পল সময় (৪ মিনিট )); অবসর) 

নির্বযাপার স্থিতি; উৎসব (ক্ষণ-_-উৎসবে, 

.সময়ে_ প্রাচীন বা* ছন)। (বা*তে এই 

সব অর্থ চলিত আছে ।) ক্ষণেক"''ব্য, 

একক্ষণ (এক দেখ)। একটু সময় । ক্ষণমাত্র 

.*একটু সময়ও | এক্ষণে -ব্য,। ইদানীং। 

এক্ষণকার - ণ. এই সময়ের। ক্ষণ-জন্মা"' 

শুতক্ষণে জন্ম হইছে যাহার, ক্কৃতী পুরুষ। 

ক্ষণিক ''গ' (স*)। ক্ষণমাত্র-স্বায়ী। বড় 

ক্ষণে'অধিক সময়, সর্বদা; প্র£এ 

গ্রামে আলু বড় ক্ষণে পাওয়া যায় ন!। 

ক্ষত..ষ্য. (স*)] ঘ!। ক্ষত-বিক্ষত ' ণ' 

আহত হইয়| ক্ষতযুন্ত (সহচর শব্ব)। ক্ষতরা 

“এ. ক্ষত-মরা, ক্ষত-মৃত। ক্ষতি-"'ষ্য. (সং) 

অপচয়। ক্ষতি-বৃদ্ধি . ব্য. (স*। প্রতিচর 

শ্রূ)। ক্ষতি বা বৃদিধ। কষতুয়া, ক্ষতো,' 



গ, (সৎ ্্ত4উয়া )। প্রায় কত) জীর্ণ 

প্রায় । গা8- ক্ষতুয়া কাঠ। 

ক্ষত্রি'-ষ্য. (স* ক্ষতৃ। ক্ষত স্তাৎ সারথো 

দবাঃখে ক্ষতরিয়ায়াং চ শৃদ্রজে-_অঃ)। হিন্দু 

জাতি-বিশেষ । স্ত্ী' ক্ষত্রিনী। ছত্রি দেখ । 

ক্ষম “ধাতু, (স" ক্ষম_-সহনে )। ক্ষমি "" 

দোষ সহি, দোষ মাঞ্জনা করি। (পদ্যে)। 

ক্ষম]..ষ্য, (স*)। দৌষ বর্জন। ক্ষম। 

করা--দোঁষ হেতু কোপ না করা। ক্ষম! 

দেওয়াদয়া করা । ক্ষমা-ত্বণ (দেওয়া) 

শষ্য, (স" ক্ষমা, স* ত্বণা দয়। | সহচর 

শব্ধ । দয়া অগ্থে ঘ্বণা বাধতে আর নাই )। 

দৌঁষ-মার্জন, তিতিক্ষ। | 

ক্ষর ধাতু, থর দেখ। 

্গার...ষ্য. (স*। অমরে, ক্ষার ও কাঁচ এক; 

ক্ষারে কাঁচের উৎপত্তি বলিয়। ৷ উর ভূমিতে 

ক্ষার মৃত্তিকার (হি* উ্) উৎপত্তি। লতা 

পত্রা্দির ভন্ম _ক্ষার-_মেদিনীতে ৷ ক্ষরণ, 

ঝরণ দ্বারা উত্পত্তি বলিয়া ক্ষার)। 

লতাঁপাতা-ভন্ম ; সাঁজিমাটি গ্রাতৃতি প্রব্য- 

বিশেষের (৪11911) সামান্য নাম। এই 

দ্রবা জলে মিশে, অযনের অয্নত্ব নাশ করে, 

প্রাণী ও উদ্ভিজ্ঞ বস্ত,র ক্ষয় করে। হরিজ্রায় 

ক্ষার লাঁগিলে হরিদ্রীর বর্ণ 'চুণে হলুদে 

হয়। দেশীয় ক্ষার, (১) যবক্ষার ''(স*)। 

মূল অর্থে যব-তম্ম-জাত ক্ষার (যন্তক্ষারে! 

যবীগ্রজঃ_-অঃ)। এই ক্ষার লতাপ:ত' 

পোড়াইয়াও পাওয়া যায় (1১০$831)69) | 

কিন্তু, অনেক কাল হইতে সোরা ও যবন্গীর 

অভিন্ন বিবেচিত হইয়া আসিতেছে । (২) 

স্জিক্ষার...( সৎ । সঙ্জিকায়। নদ্যাঃ ক্ষারঃ 

_আ+টাঃ) মূলে স্থজ ধাতু হইতে খে হয় 

যেক্ষার সর্জনা হয়)। বেরারে লোনার 

হর্দের ক্ষারী জলে, বিহার ও পশ্চিমের 

ক্ষেতে জর্জিক্ষার-মৃত্তিকা _-দাজিমাটি_-- 

জন্মে। মৃত্তিকার সাঁহিত সর্জিক্ষার (5০999), 
ক্ষারী নূন (50101090 ০£ 3০৫৪ ), এবং 

লবণ এই জ্রিবিধি পদার্থ সাজিমাটিতে 

থাকে । যে ক্ষেন্ডে সাঁজিমাটি জমে, তাহ! 
অনুর্বরা হয়। উপরটাঁ শাদা চক্চকা 

দেখায়। ইহা হইতে হি* রেহ, নাম_-সং 
রুচক-_দীপ্তিশালী কিংব! তীব্র। ক্ষারানি 
'*ষ্য.. (সং ক্ষারণ-পানি )। ক্ষার-জল। 

ক্ষারিয়..'ণ. ( ক্ষার1ইয়।))। ক্ষারবৎ 

আন্বাদ বিশিষ্ট । ক্ষারী..ণ, (সং ক্ষার+" 

বাঁ"ঈ)। ক্ষারআস্বাদদ-বিশিষ্ট | (সং ক্গার_. 

সহজে কাল, কালর শবে পরিবতিত হয়। 

তু* হি কালর, কল্পর-উষর। এই কাল, 
কালি আর্বান্ে গিয়া আল-কালী, তাহ! 
হইতে ই 81-1811)। 

ক্ষিপ “ধাতু, (স*)। ক্ষিপি--ক্ষেপণ করি। 

ক্ষেপা॥ (পদ্দে)। ক্ষেপ ধাতুও হয়। 

যথা, ক্ষেপিল বাণ (চণ্ডীঃ)। 
্ষীর'..ফ্য.(স*)। স"তে ছগ্ধ, জল, বৃক্ষা- 

দির দুগ্ধবৎ নির্যাস। বা*তে ছুগ্ধ অর্থে 

চ্ষীর-শর-নবনীত--পদে? বৃক্ষার্দির হুগ্ধবৎ 
রসকে ছুধ বল! হয়, ক্ষীরও বলা হয়। 

ক্ষীরী দ্েখ। হংস জল ত্যাগ করে ক্ষীর 

গ্রহণ করে_'এখানে পদ্মশ্ডীটার দুধ অর্থ। 

বা"তে বিশেষার্থ, পাকে ঘনীভূত ছগ্ধ 

(০9০967960 10111.) ক্ষীর-থ্ড.''ছুধ ও 

মিষ্টান্ন (কবিকঃ)।1 ক্ষীর-পুলী-"'( গুলী, 

দেখ)। ক্ষীর হইয়াছে পুর যে পিঠাঁর। 

ক্ষীর-মোহন '*'ক্ষীরের রসগোলা | 
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ক্ীরণী ''ব্য, (হি। স* ক্ষীরিন1ঈ) ও৭ । ক্ষেপে "ক্ষণ দেখ) (গ্রাণ ও প্রাচীন পদ্যে.) 
গ্গীরী )। বকুলাদি বর্গের তনু বিশেষ! ক্ষেত.''ব্য, (স* ক্ষেত্র)। শন্ত উৎপাদন 

(11107108055 1)6%21018) | পাতা চক করিবার ভূমিথ্ড | ক্ষেতড়া-"'য্য. (ক্ষেত 

চকা,বকুলের মতন। ফুল ছোট,আ-পাঞ্ডর। | +ড়া)। ক্ষেত-সন্বপ্ধীয় কাজ। ক্ষেত- 
ফল আধ ইঞ্জি লম্বা, এক-বীজ | এই ফলে! পাঁপড়া..*য্য, (সৎ পর্পট)। আচ্ছুকাদি 

সীর-_ছধ-থাকে। পাকা ফল মানুষে খায়। |* বর্গের বর্ষাযু ক্ষুদ্র গাছ বিশেষ (0147- 

ৰর্যাকালে পাকে । বগ্চাদেশে উদ্যানে [87018 ০0110100939, ০: 1011018 )। 

দেঞ্জা যায়। কাঠ শক্ত (চৈঃ-অমৃতে | ছোট ঝাপড়া গাছ) (ও*তে ঘর-গুড়িযা)। 
ক্মীরিলি)। প্রায়ই ভিজ! মাঠে, বর্ষাকালে প্রচুর জন্মে 

শীরস]..ঘা, (সৎ ক্ষীরশন্ত)। ছুধে পক; ডাল ফিগার আকারে হয়। পাত! ছোট 

নারিকেলাদির শস্ত, গাঃ__চৈঃ চ;। (ও*তে | সব্তু। ফুলের বৌটা লম্বা, সরু। এক ষঙ্চো 

প্রীসিদধ ) ২ হইতে ৪ ফুলধরে। , 

্ীরা...ফ্য..( সং ক্ষীরিক।)। শসা! দেখ। | ক্ষেপ'ষ্য, (স)। নিন্ষেপ, প্রঃস্পধানের 

্গীরাই ক্ষীরী...ফ্. (স* ক্ষীরাৰী)। সহি-সাদি | এক ক্ষেপ ফেলা) প্রেরণ, গুঃ_নৌকার 
বর্গের বর্ষাযু অকর্মপ্য শাক-বিশেষ। বাসের, ক্ষেপ) যাপন, গুঃ-_কালক্ষেপ। ক্ষেপলা! 
মধ্যে জন্মে। ভাটা পাত! ভাঙ্গিলে দুধ! ""'জাল দেখ। 
বাহিরায়। বড় ক্ষীরী-.'সোজ! গাছ, পাত ৷ ক্ষেপা"''ণ (সং ক্ষিপ্ত)। ক্ষিপ্ত। (খেপ! 

খরলোমশ,পাতায় শিরা স্পষ্ট (:8170195 দেখ) 

0111101% )1 ছোট ক্ষীরী.. লতানয়া ৷ ক্ষেমকরী-.'হা. চিল দেখ। অন্য নাম শঙ্খ- 

গাছ, পাত। ছোট, পাতায় শিরা দেখা যায় | চিল। 
না (7891)01069 01010010115 )) । ক্ষেয়।--ষ্য, (স* ক্ষেপক )। ক্ষেপ, প্রেরণ, 

(কবিকঃ_ক্ষীরা ) ূ চাঁলন, গু;-_-নৌকা! দ্বারা নদীর এপার 

কুদ্-''য্য, ( স* ক্ষোন )। চাউবের গুঁড়া, ূ হইতে ওপারে গমন । (খেয়া দেখ)। 

ছোট কণ!। ৃ 
হুদ... ধাতু, (স* ক্ষুদ)। ক্ষুদি--শন্্র দ্বারা | 

উৎকীর্ণ করি! ক্ষোদ! ॥ (চুদ ধাছু দেখ)। | 

ক্ুদিয় স্কুদি-''গ, (স* কষুদ্র+বা* ইয়)। 

ুদ্র। কুদিজাম ''জাম দেখ। খ..ব্য, (স*)। ব্যঞন বর্ণ, ব্যঞ্জন অক্ষর- 

ক্ষ (গ্রা* )-'"ণ. ( স" ু ্র )। ক্ষুদ্র। বিশেষ। 

কুর..'ষ্য, (স*)। নাঁপিতের খুরশন্ত্র; অশ্ব- । খং খং''খন্ধন দেখ। 

গবাদির পায়ের খুর) খাটের পায়ের নিয়- : খই..'ষ্য. (স* খদিকা)। ধান ভাবিয়া তু 

ভাগ। (খুর দেখ) । ছাড়াইিলে ধে খাদ্য হয়। (খৈ বানান 

খ। 



| 
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| 

প্রঃ অঞ্চল ভরিয়৷ দিল খই আর মুড়ী, 
(কবিকঃ)। খই-চিড়া...থই মার চিড় |: 
খই ফোটা| .'উপমায়, ভাঁজিবার সময় খই ৃ 

যেমন চড়-বড় শব্দে ফুটিতে থাকে, তেমন ! 
জ্্ত শব্ব-বিন্যাস; থই-তুল্য ইতত্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইয়! শাদা দেখানা (তু ফল 
ফোটা )। খই-চড়া-..আ-ফোটা 

চালা, খই-টালনা ''থই-চালা চালনী। 

থই-চুর ''গুড় (কিংবা চিনী) ও ঘিতে 
পাক করা খই-চুু মিষ্টান্ন । ন্যাঁয়ে, উড় 
থই গোবিন্দায় নমঃ--একটা খই উড়িয়া 

যাইতে দেখিয়া এক চতুর মনে করিল 
গোবিন্দ হরিকে নিবেদন করিয়! তাহার 

ধর্ম পালন করিবে। ইহাতে গোবিন্দ 
তৃপ্ত হইবে, খইও বৃথ| নষ্ট হইবে না। 

এই স্টায়ে, বিনা ক্লেশে বিনা যত্বে কর্ম 

খই।. 
] 
] 

ৃ 
বা 

সম্পাদন (শ্লেষে)। ন্যায়ে, খইএ বন্ধন 

--এক তাতী দুই হাতের মাঝে খুটা 
রাঁখয়। অপর পাশে হাতে কিছু খই 

লইয়াছিল। পরে দেখিল হাত সরাইতে 
গেলে খই পড়ে, খুঁটী কাঁটিতে গেলে ঘর 
পড়ে। ইহা হইতে, 

ৰ থচ ''ধাতু. ( 

1 

। 

) 

উভয় সঙ্কট ।. 
(স" লাজা-বপ্ধন স্তাঁয়ে এক অঞ্জলি খাইবার 

লোভে অতিতুচ্ছ সাংসারিক ভোগাশীয় 
ংসারে বদ্ধ থাকা।) খইয়া ''ণ. (খই 

+ইয়া)। থই-তুল্য শ্বেতবর্ণ, প্রঃ__খইয়! 

গোখুরা। খইয়া-দইয়! ..ষ্য. মারিষাদি 
বর্গের প্রায় বর্ধাম্থু শাক বিশেষ (89118 

৪0098100168) | পাঁত| অভিমুখী, সবৃস্ত, 
মন্ডাকার। শাখ! ত্রিধ! বিশন্তু। 

] 

ইল, খৈল *চ্ষ্য. (স্ থলি)। (৯) পিষ্ট 

তৈলবীজের কঠিন অংশ (ও পিড়িআ)। 
কৃষকদের ভাষায় খইল সার নহে, কারণ 
গোবরই ক্ষেত্রের সার। ক্ষেতে সার-খইল 
দিতে হয়। (২) কর্ণমল। (খল, খোল 
বানান অশুদ্ধ) ] 

থএন ''খয়র দেখ। £ 

৷ খক, থক্-খক-'*ব্য. (স* কৰক, কখ, খকৃথ 
ধান ভাল না ফুটিলে খই চড়া হয়। খই-: ধাতু হসনে)। বাণতে থকৃখক করিয়| 

কাশা, 1থকৃথক করিয়। হাসা । (মতে 

খো-খে।হাসি ও কাশির শব্ষ। সংখু 
ধাতু শব্দে)। থক্ হানস্ত হইতে থকা, 
খোকা, ধোকা, হি* খোথ।-_শিশুর আদ- 
রিয়া নাম। থোক।_-যে সর্বদা হাসে। 

থিকৃ-থিক-'*মূর্ধবৎ হাম্ত-ধ্বনি। চপল 
মতি বালক-বালিকা খিকখিক করে। 

থুকৃখুক...মৃছধু কাশির শব । থক্-থকানি, 

থুকখুকান) থকৃথকিয়া, খুকৃ-খুকুয়। 
কাশ। খিকৃখিকানি, থিকৃ-খি কয়া 

হাসি। 

স* খচ ধাতু বপ্ধনে )। খচি-- 
বাঁধি, আঁটকাই। খচা। 

খচ-খচ...ব্য. ( স* খচ ধাতু বন্ধন, খজ ধাতু 
বিলোড়ন, খজ খঞ্জ ধাতু গতি-বৈকল্য, 
ক্ষজ ক্ষঞ্জ ধাতু গতি। এই নকল ধাতু 

প্রায় এক )। গতিব বাধায়, গতি-বৈকল্যে 

শব, প্রাঃ--থচখচ করিয়া লেখ|--যখন 

কাগজে কলম ভাল না সরে) খুচুখুচ "" 

সরু বন্ত,র গ'ত-বৈকল্য-শবষে। খেঁচ্খেচ 

,*খঞ্জের গতি-বৈকল্য, প্রঃ আঠুতে* 

আঘাত লাগিলে চ'লবার সময় খেঁচ-খেচ 

করে। খেঁচক দেখ । 
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খচ্চর...ষ্য. (স* খেসর। ফা* খর- গর্দভ; 

স* অশ্ব-থরজ )1 অশ্ব ও গর্দভের সঙকর 
(0016) 1| (২). স* কচ্ছুর-_পুংশ্চল 

মেঃ)। পুংশ্চল, গালি-বিশেষ। 

কঠিন হয়। খটখট করিয়! চল--কঠিন 
পথে কঠিন পাঁদুক! থাকিলে । খট.খটানি ॥ 

থট্-খটিয়া, খট্-খট্যে .'ণ. সি্তু নহে, শু, 
প্র_খঃ ঘর। 

খচ-মচ...ব্য, (স* খচ ধাতু বণ্ধন, মন্চ ধাতু | খটকা : ষ্য. (খট দেখ । হিতে এক ,অর্থ 

ধারণ )। কষ্টে নির্বাহ, গ্রঃ--বাঁণিজ্যে | 

লক্ষ্্রীর বাস তাহার অর্ধেক চাষ, রাজসেব| 

কত খচমচ (ভাঃ)। খিচি-মিচি "কষ্টে 

নির্বাহ হেতু কলহ। 
খঞ্জন "'ষ্য. (স+। হি*। গ্রাম্য নাম গুয়া-। 

শালিক, ও* গুহ্-কালিক1)। পক্ষী বিশেষ 

(৪011) 1 অনবরত পুচ্ছ নাড়ে, এই | 

হেতু কৰির উপমা খঞ্জন-জিনি আখি _ষে | 
আঁখি খঞ্জনের তুল্য চঞ্চল। শীত কালে 

গ্রীমের মাঠে আসে, শ্রীক্মকাঁলে বঙ্গদেশ | 

হইতে চলিয়। যায় । ছুই জাতি দেখ। াঁয়, 
(১) ভাই খঞ্জন (110650119 1.0025011) 

কুষ্ণবর্ণ, বুক শাদা। ১২ আক্তাংল। (২) 

হলুদা খঞ্জন ([[. 11619100)৩ ) গীতবর্ণ 

৯১০ আজ্জা,ল। 

খঞজনী-.“ফ্য. (হি* খঞ্জরী; খাল- চর্ম, জরী ূ 

আবৃত) মাঁটির ,একমুখা আনদ্ধ বাদ্য 
( বৈষ্ণবের )। 

থঙ্জার 'ষ্য. (আত )। ছোর, গ্-কামান 

থপ্জর (ভাঃ)। (অপ্রচঃ) 

খট.'*ষা, (স* ফট্ব_ষট্ রাগ । ষঁ্থানে খ। 

হি" খট--ষট্)। ছয় রাঁগিণী যোগে উৎপন্ন 

রাঁগিণী বিশেষ । রাগ-রাগণী দেখ। 

থট, খট্খট ''বা, (স* খট-_প্রহীরাস্তর, 

« থকৃখট--কঠিন)। কঠিন দ্রব্যে আঘাত- 

শবে, এঃ--কপাঁটে ধাক্ক! লাগিলে খট্হখট 

করে, কাদা শুখাইয়া পথ খট-খট কবে ূ 

ধৃ্কা, খুটক1-_পদধবনি )। চিন্তা, সন্দেহ 
বে-খট্কা *.(ফা* বে)। নির্ভয়ে, সহজে | 

খট্ মট ..ব্য (খট্--কঠিন স্থানে, সৎ মঠ-- 
মর্দনে)। কঠিন স্বান যেন মর্দিত বাঁ দলিত, 

ঘোড়ার এমন পদ শবে | খট্-মটি "কলহ, 
প্রাঁছুই জনে খট-মটি লাগয়ে কোন্দল 
(চৈ? চঃ)। * 

থটা...ণ. (স* শটিত-_পচ1 7 শ খানে খ হইয়! 

হি*খট্টা )। টক। খটাই-.'ফ্য, (হি )। 

অন্বল। খটা-মিঠা''ণ. অস্্রমধুর। 
থটাশ .ষ্য. (স* খটাশ। হি* খটাশ )। গৃহ- 

মার্জার অপেক্ষা! কিছু বড় মার্জার-বিশেষ 
(06119 017909) | কিন্তু শীর্ণ, মাথা ছোট, 

পিঠ কাল, লেজ ছোট। গ্রীমের জঙ্গলে 

থাকে এবং পাখা মাছ কীকড়া প্রভৃতি 

থায়। অন্ত সং নাম গণ্ধমার্জার। কিন্তু 

বাঁণতে খটাশ ও গণ্ধগোকুল! এক নহে। 

থটী ..ষ্য. (হি* খত, খতী হইতে । খাঁদ, 
খনি, খ্তী শবের মুণার্থ এক )। মাটিতে 
খনি করিয়া ধান রাখা হইত, গড়িশায় 

এখন৪€ খনি আছে। ইহা হইতে আড়ৎ, 

গোলা, ধান্তাদি রক্ষা-স্বান। 

খড় ''ষ্য. (স*। হি” খড়া, খর )। ধানের 

গাছ; ধান ঝাঁড়িয়। লইলে যে গাছ 

থাকে। (বব গমেরও খড় বল! 

যায়) কোন কোন স্বানে খেড় (স" 

খেট), নাড়া (স* নল, নড়, €* নড়া )। 
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খড়,য়া,পধীড়ো “৭, (খড় +উয়া)। খড় | খড়িকানা॥ (প্রায়ই, খড় কানা । ও" খড়রা 
নিগিত, খড়-সম্বপ্ধী। খড়টি ..ফ্য. (খড়+ 
মাটি। তু* উলুটি )। খড় ও চিকটা কাদা ৷ খড়ী ..ফ্য. (স* খটা, খটিকা)। কোমল প্রস্তর- 
লেপ!, প্রঃ--ঘর খড়টি করা--খড়-কুট! ও | 

কাদ। লেপন। 

খড়কী ..ষ্, ( স* থড়্ন্ধী )। দ্বার (কবিক2)। 

থিড়কী দেখ। 
খড় -খড় ''ব্া. (স* খড় ধাতু বিলোড়নে, 

ভঞ্জনে )। বিলোড়ন-শবে, গাঃ--ভাড়ার ' 

ঘরে ইন্দুর খড়খড় করে। থড়-খড়িয়া, 

খড়-খ৯ড়ে "৭. ( খড় খড় +ইয়া )। এমন 

] 

| 

শুফ যে নাড়িলে খড়খড় শব্ধ হয়॥ খড় 

খড়ানি। খুড়-খুড়-'"ব্য. মৃছ্ধ বিলোড়ন- 

শবে। খড়-খড়ী-..ষ্য, (স* খড়কৃকী )। 

কাঠের যে কপাট খুলিবার সময় খড় খড় 

শব করে, পালকীর কপাট, ঝিল-মিলি। 

1 

বৃ 

| 

খড়-মড়-""ব্য, (স* খড় ধাতু বিলোড়নে, : 

স* মঠ-_মর্দনে)। বিলোড়ন ও মর্দন শবে, 
৫--কোর। গরদ পরিধান সময়ে খড়-মড় 

করে। খড়.মড়ি-"'য্য, (ভাবে ই)। খড় 

মড় ভাব, খড় -মড় ধবনি। খড়-ম ছানি ॥ 

খড়ম-..ষ্য, ( ৪* কঠাউ ; হিৎ খরাউ, খড়াৰ 

_-কাঠে নিগ্সিত। তেলুগু পা-কোড়ু_ 
র 
| 
| 

পাদকাষ্ঠ। পালি কঠল--স* কাষ্ঠল। 

অতএব খড়ম--কাঁ্ং, কাষ্ঠময় হইতে) | 

কাষ্ঠ-পাদুক! | 

খড়, খর্র| ষ্য. (হি*। স* খর হইতে )। 

ঘোড়ার গায়ের চিরনী । 

খড়িকা...ফ্য, (স*)। ক্ষুপ্রতৃণ, দস্ত-যুলে 
লগ্ন অন্নাদি বাহির করিবার তৃণ। খড়িকা 
লওয়!--খড়িক! দ্বারা দস্ত-মূল পরিফার করা । 

'শ"ধাতু, খড়িকাই-_খণ়কা স্বারা ননাড়ি। 

ধা)। 

বিশেষ (9 161000 015162016)7; অঙক 

করিবার শাদা পাথর। হাতে খড়ী "বিদ্যা 

আরস্ত। খড়ী কর! ''গণিতের ফল নিষ্কা- 

শন। খড়ী পাতা .'জ্যোতিষ দ্বারা ফল- 
গণন!। খড়ী-মাঁটি .'শাদা মাটি। /২) খড়ীর 
তুল্য শাঁদ! শুষ্ষ চর্ম, গ্রঃ-- তৈলবিন! খড়ি 
উড়ে গায় (ভাঃ)। চা খড়ী-..ষ্য. (ইৎ 

চক (01811)-খড়ী )। চুনিয়া খড়ী-বিশেষ 
(০8170007810 01 11106 )। এদেশে পাওয়া 

যায় না, বিদেশ হইতে আসে । ফুল-খড়ী 
.*-চা-খড়ী | খড়ীয়া'''ণ. (খড়ী+ইয়! )। 

খড়ীর তুল্য শাদা। 
খড়ী---ষ্য. (স*)। ধান্যাঁদি বর্গের তৃণ-বিশেষ 

(58501081010) 03000) )। আখ গাছের 

মতন গাছ, ৪1৫ হাত লম্বা হয়, ফাঁপা । পুর্ব- 

বঙঞ্জে আছে। 

খড়ীস-''ব্য. (খড়ী-সদৃশ হইতে)। গোঁধুর! 
সর্পবিশেষ। গোখুর দেখ। 

খড় য়া'''থড় দেখ। 

খঁড়।য়া -*খেঁড়ে দেখ । 
থণ্ড...ষ্য. (স*)। ছেদ, অংশ, টুকরা ) (২) 

খাঁড় গুড়, প্রঃ--ক্ষীর খ্ডক্ষীর ও শর্করা 

(৩) ছুঝত্মা দস্থা, গঃ_-পথে লাগ পাইল 

খণ্চে, ফাস দিয়া ম'রিল থণ্চে (কৰবিকঃ)। 

চোর-খণ্খ ''চোর ও ছ্রাত। দশা । (খণ্ডা 

লইয়। বেড়ায় বলিয়া ?)1 (অপ্রচঃ)। 

গু, খণ্ডিত, গ্রা-খঞ্খ ত (ৎ অক্ষর )) 

"ধাতু, খখ্ডি খণ্ডিত, নিরাকৃত হই, প্রাঃ 

_-আশুভকাঁল খণ্ডিয়াছে | খণ্ডা 1 খণ্ডা''' 

গু 



ধাতু, (খণ্ড ধাতু আস্তে )। থণ্ডাই_ | 

খণ্ডিত করাই । খণ্ডানা ॥ খণ্ড ''ষ্য, (স" 

খণ্ডক)। জ্যোতিষে গ্রহাদ্দি সারণী ব ূ 

পদক (090165 )। ৃ 

খগ্ডা ষ্য. (স* খা )1 খাড়!। 

খৎ...ফ্য. (আ+)।' লেখা, প্র, অঙ্গীকার 

পত্রে, তমশুক-পত্র। * নাকে খখ ''নাক ৷ 

ঘষিয়া৷ মাটিতে অনুশোচন! লেখা, লিখিয়া | 

দেওয়। যে সেকর্ম আর করিব না। খত ৃ 

,.“ধাতু.। খতাই-_-খখ্ করিয়া -কিথিয়া | 

দেখি, মিলাই ৷ খতানা ! খতিয়ান, খতেন 

ফ্য. হিসাব, দফে দফে হিসাব “160801)। | 

( খতিয়ান শব্ব আ* খত হইতে না আসিয়! | 

হি খত্ত! বা* খটা__রাশি হইতে বোধ হয়)। 

খতম্ ''ণ. (আগ) শেষ। 

খতা.' "ধাতু. খৎ দেখ । 

থত্তাল...ঘ্য. (স* করতাল। *খোল- -খত্তাল__ 

খোল শব্দে খ আছে বলিয়া করতাঁল__ | 

খর্তীল-_খত্তীল)। কাসার খালার আকারের 

এক জোড়া বাদ্য ষন্ত্রী। 

খতুয়া, খটতে.'ণ. (স+ ক্ষতবা" উদ ) 

ক্ষত প্রাপ্ত, গাঃ_ আমড়। কাঠ শ্রী রঃ 1 

হয়। 

খদ..'ষা. (স" খাত। 

পাশের নিয় গহ্বর । 

খদ-খদ -'ব্য. ( স* খাদ ধাতু তক্ষণে )। খাও 

খাও ধ্বনি, €1;-_সেখানে ভাত খদ্খদ 

করিতেছে গ্রত প্রচুর যে খাত খাও 

বলিতেছে (গ্রী*)। খদ-খদানি | 

ধান..'গ্রত্ায়, (সং ক্ষণ) সময়, 185 

" গ্রথন, যখন, তখন, কথন। 

খন, খন্খধন.'বা, (স* খন ধাঁতু'বিদারণে )। | 

হিৎ খড় )। পাহাড়ের 

বিদারণ শব্ধ, গ্রাঃ_-পাথরের উপর কাটারীর 

চোট লাগিলে খন শব্ধ হয়, ভাঙা! হাড়ী 

বাজাইলে খন্খন করে। খন্খনা-''ণ. 

খন্খন-শব্কারী | 

। খনক ''খন্থন হইতে । গান দেখ। 

খনখকার ' 'ষ্য. (স* খনিতকার)। খনক। 

। খনা..ণ. (খন্খন হইতে )। যাহার বাগ্ 

যন্ত্রের দোষে শব্দ অনুনাসিক হয়, খন্ধন-- 

থখহয়। ভ্ত্রী“--খনী। (ও* খণা, স্ত্রী" 

থণী)। (২) এক জ্যোতিষীর নাম। ইহার 

সম্থদ্ধে অনেক কথা! শোনা যায়। একটা 

কথ! ঠিক, ইনি বাঙ্জালী ছিলেন, পাঁচ ছয় 

শত বতসর পূর্বে ছিলেন, এবং প্রসিদ্ধ 

জ্যোতিষী বরাহমিহিরের সম্পর্কে কেহ 

ছিলেন না । 

খস্ত| .ষ্য. (স* খনিত্র)। মাটি খুঁড়িবার 

খুরপা। (শুঃ পুং খস্তাত্রিশূলাকার অস্ত্র )। 

খস্তী, খুত্তী ..ফ্য. (খন্ত।+ঈ তৃস্বার্থে)। 

ভাজা উলটাইবার খনিত্রাকার লৌহ। 

খন ..ফ্য (সু* কন্দ)। কৃষিশন্ত, শীতের শষ 

(কবিকঃ)। রবীখন্দ ' শীতের ফশল (রৰ 

দেখ )। | 

ধন্দ...ফ্য. (সং খনিত )। গর্ভ, প্রঃ পগা 

খন্দক খান! (কবিতঃ)। (অপ্রচলঃ) 

থনল...ফ্য (খন্দ+ল। তু" ফাটল )। গর্ত 

( খোদল দেখ )) 
খপ, খপ্খপ-.ব্য, (স* ক্ষিপ্র।, স' ক্ষ 

ধাতু ক্ষেপে) । ক্ষিগ্রতায়, প্রঃ-_খপ করি 

আমিবে, খপ-খপ থাইয়! ফেল। 

খপ্পর'ফা, (স+ কর্পর-_খড়গ-বিশেষ ) 

ধূর্ত প্রহরণ, র্ততা, প্রঃ--শঠের খপ 

পড়িলে রক্ষা নাই ( অশিষ্ট )। 



| 

খবর, খপর“ষ্য. 'আ" খবর)। বার্তা, সংবাদ । 
খবর-দার..'ণ. সতর্ক; ব্য. সতর্ক থাক। 

খবরদারি-''তত্বাবধান। ঝুট! খবর .'মিথ্য| 

সংবাদ । খোশ খবর "'স্থখের সংবাদ, 

সুসংবাদ । বে-খবর-.'ণ. মূর্খ, অজ্ঞাত | 

খবরের কাগজ "সংবাদপত্র । 

খবিশ-.'ষ্য, (আশ )। মুনলমান প্রেত। 

থবব (গ্রী* ) ''ণ. (স* খর্ব )। খর্ব। 

খমক..'ষ্য. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। শিঞ্জা। ? 

থম্বা-"-ষ্য. (স*ন্তস্ত। স*প্রী" খদ্ধ। হিৎ ও* 

থম্ব। )। স্তম্ভ । (আথন্বা দেখ ) 

খয়র *'ষ্য. ( স* খরিদ, ও* খইর)। বববুলাদি 

বর্গের তরু (4১০৪০ ০৪৮০০ )। এই 

গাছের কাঁথের নাম খয়র। (য় উচ্চারণে 

এ হইয়া খয়ের বানান )। পাপড়ী খয়র-** 

ষ্য. (স্* নাম শ্বেতখদ্দির--ভাব-প্রকাশে )। 

আচ্ছুকাদি বর্গের ক্ষুপ-বিশেষ ((70০2119 

28170101) হইতে প্রাপ্ত খয়র। মলাকী, 

সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে এই গাছ জন্মে। 

এই থয়র (981৩ ০969০1)0, €800161) 

আঁপাপ্ত)র ও আ'তিন্ত। কেহ কেহ পাললা- 

থয়র বলে। খয়র|.**ণ. (খয়র1আ)। খদির- 

বর্ণবিশিষ্ট (9:০%1) ১ (২) ষ্য' (ঢাকায় 
চাপলি; ও* নাম মাকু্চি)। মণ্ম্ত বিশেষ 

(0080995543 10901010008) | আকারে 

ইলীশের তুল্য, কিন্তু, ৬৭ আগু]লের অধিক 

বড় হয় না। বড় পাকা মাছ থদদর-বর্ণ হয়। 

থয়রখা যা. (আ* খয়র_-আচ্ছা )। যে 

আচ্ছা ই! বলে, শুভীকাজ্ষী । 
খয়রাৎ ..ষ্য. ( আ* খয়র -উত্তম)। দান। 

দান-খয়রাৎ..( সহচর শব )। দান। 

পয়রাতী-..প. দান-সম্বণ্থী | | 

১৮৫ 

খয়ের খয়র দেখ। 

খর.'ণ. (স*)। তীক্ষ। পাঃ-_খর-ভাজা ** 

তীক্ষরূপে অতিশয় ভাজ ৷ নুন-খর ''অধিক 

লবণযুক্তু। ঝাল-খর 'অধিক ঝাল। ট্রেক- 
থর ..যে টেকে রাখিয়! নিশ্চিন্ত হইতে চাঁয়। 

খরপোড় ''ণ. ডাধিক দগ্ধ। খর "ধাতু, 

থরি - ঈষৎ দগ্ধ হই, ৪।2-_মাছ খরিয়। 

গিয়াছে ; তীক্ষু হই, প12--রোর্দে চোখ 

থরিয়! যায় । খর। ॥ খরা "ধাতু, (খর ধাতু 

আস্তে )। খরানা, খরানি ॥ 

খর্-খর ''ব্য. (স* ক্ষর ধাতু সঞ্লনে, ক্ষরণে)। 

দ্রত পদলঞ্ীলনে, পঃ--খর্-খর করিয়! 

চলা_-ছোট ছোট প| রত ফেলিয়া। খুর্- 
খুর...ছোট বস্ত;র দ্রুত সঞ্টরণে, গা8-, 
ছোট শিশু খুর্-খুর করিয়া চলে । 

খর্-খরা, খর-খরিয় ''ণ. (স* খর)। অতাস্ত 

খর, গা; নুন-খর্খরা করিয়! মাছ ভাজ । 

খরগোষ .ষ্য. (ফা* খর-- গাধা, গোষ-কান) 

গাধার মতন কান যার। হি* খরহ!)। 

শশক (7915. 10005 19020080095) | * 

দেহ এক হাত লঙ্। হয়। পুচ্ছ উপরে থয়রা, 

নীচে শাঁদ।। কান প্রায় ৭ আঙ্গুল। ঘাস 

জঙ্গালে থাকে৷ ঢাকা, ত্রিপুরা প্রভৃতি 

অঞ্লে আর এক জাতি দেখা যায়। ইহার 

কান ছোট, মাংস শাদা! । 
থরচ ..ষ্য. (ফো* খর্চ )। ব্যয়। খরচ ওঠানা, 

তোল। "ব্যয় মতন আয় বাড়ান।। খরচ- 

পত্র 'ব্যয়। বেজায় থঃচ-'"( ফা* বেজ। )। . 

অনাবশ্তক বায়'। খরচী, খরচিয়, খরচ্যে'"' 

গণ. (খরচ+ঈ, ইয়া) | ব্যয়শীল,অমিতব্যয়ী।* 

খরচা .'ব্যয়, মূল্য । খরচান্ত ''ণ (খঃচ+স" 

অস্ত? বোধ হয় বা" বস্ত _বিশিষ্- প্রত্যয়, 

রী ২৪ 
এ 

. 
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সংক্ষেপে অন্ত )। ব্যয়-ুন্তু। নি-খরচা -' 

প. (বা* নি+ফা* খর্চ)। ব্য়শৃন্তা, 

ব্যয় বিনা, প্র3-নি-খরচায় গঞ্জাল্লান। 

বে-খরচা-"'ণ, (ফা* বে )। খরচ বিনা । 

খরজ ..ব্য. (হি*। স" ষড়জ)। বীণাদি 

যন্্রের খার্দ স্থর, সা স্থর,। 

থরড়া .'ষ্য, (স* খর হইতে )। অশ্বের 

প্রায় নাই। পিঠের পাঁখনায় চারিটা কাটা 
থাকে । 

খর্পর . ষ্য. (স" কর্পর -কটাহ্, খড় বিশেষ) । 

খড়া, প্রঃ- ছুসারি খর্পরে কেটে দেয় লক্ষ 

বলি (মাঃ)। ( কর্পর শবও চলিত আছে, 

« যথা, করাল বদনা কালী কর্পরধারিনী 
(মাঃ)। (১) যোগীর ভিক্ষাপাত্র। 

গাত্র ঘর্ষণ যন্্, খরণা (গ্রবোধচক্জ্িকায় )। : খবু'জ, খমুজ "যা. ( সৎ খবুর্জ) স* ষ€ড়- 
খরতাল খত্তাল দেখ। | 

থর-শীণ '-ণ, (স* খর _তীক্ষ, স* শাণিত | 
তীক্ষ )। তীক্ষকৌণবিশিষ্ট,) গ-খঃ । 

বালি (বৃত্তি); খ:ঃ তীমুক_-অতি উগ্র 

তাঁমুক। 

থরা...ফা. (স"খর। খর; স্তাৎ তীক্ষঘর্ময়োঃ 

_মেঃ)। রবির তেজ, প্রঃ--অনল সমান 

. পোড়ে চইতের খর! (কবিকঃ)7 বৃষ্টির পর 
খর রৌদ্র (ও খরা__রোদ 9 

খরা''ষ্য. (হিৎ খর্হাঁ)। খরগোষ। 

থরিতা...ষ্য, (আ)। শাসনকর্তা নিকট 

অন্ত শাসন-কর্তার পত্র । 

খরিদ .'য্য, (ফা*)। কুয়। খবিদা ' ৭. 

(খরিদ+বা* অ।)। কীত। * খরিদার, 

খরিদ-দার. 'ষ্য. (ফা* খরিদার)। কেতা। 

খরিদ-থাত।.' ষা, কুয়-বিষয়ক হিসাবের 

খাতা । খরিদ-বি'কু ''কেনা-বেচ|। 

থরিফ ''ষ্য, (আ*)। হৈমস্তক/ হৈমস্তিক 

শন্ত | 

খরিশলা '"ষ্য (স* খলিশ, খলেশয় ? টাকায় 

খলা; ও* এগ্ড,ন্ঞা)। নদীর শকলী মৎস্ত 
* বিশেষ (10211 5915919 )1। এক হাত 

গর্যস্ত দীর্ঘ হয়। জলের উপরে চোখ 

তুলিয়া দ্রত সাতারে। মুখ ছোট, দাত 

তুজা ?। ফা” হি" খরবুজা )। কুস্সাগুাদি" 

বর্গের কাকুড়ের সদৃশ গাছের ফল (016107, 

০১০০1715 7619) কাবুল দেশে তাল 

হয়। খরমুজ। (চৈ চঃ)। জন্য নীম গৌমক, 

অন্ত নাম চেলো। 

খল "'ষা. (স" খল্প)। ওষধাদি মাড়িবার 

্রস্তরনিম্তি কু্ড (07016819) 1 যদ্দার| 

মাড়! যায় তাহা মৃষল বা ডাটী (299616)| 
ণল.'ণ. (স*)। ছুর্জন, কু,র। খলুয়া ' ণ' 

(খল +উয়া -স্বার্থে)। দুর্জন। 

খল-খল "ব্য. (স" খল ধাতু সঞ্চলনে, খেল 

ধাতু চালনে। স* গল ধাতু প্রগল্ভতায় )। 

তুচ্ছ কারণে হস্ত শব্দে, পাঃ--হাত নেড়ে 

কথ! কয় হাসে খল খল (মাঃ)। (২) 

দ্রুত পতনের শবে, গ্রঃ-খল্খল করিয়া 

মৃতিয়া দেওয়া । (বিলিখিল দেখ)। 

থলফা...ষ্য. (আ* খলীফ|)। মহম্মদের 

বংশধর রাঁজ্যান্বিকারী। (এদেশে অর্থ), 

মুসলমান দরজী, নিপুণ । 
থলিশ!-" ষ্য. (স* খলেশয় )। মত্ম্য-বিশেষ। 

(খরিশলা? দেখ )। 

থস, খোস'"ষ্য. €স* খস)। পাঁচড়া। খস- 

পাঁচড়া ' ব্য. (সহচর শব্ব। পাঁচড়া কিস্তু 
স* পিচ্চটখসের পৃ )। (হয় ত খোস 
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শব স* বির্ভু_খউজ--থউস_ হইতে )। 
খনুয়া.. ণ. (খস+উয়!)। খস-রোগী। 

থস্-খস**ব্য. (স* কর্কশ হইতে কশ্কশ-_ 

থস্খস। স* খষ, কষ ধাতু হিংসায় )। 

কৃর্কশভাবে, প্তঃ--তেল না মাথিলে গা 

থস্খস করে। (২) কর্কশ দ্রব্যের স্টার, 

প্রঃ-শুখনা পাতার উপর দিয়া খস্্-খস 

করিয়া চলিয়া! গেল । থন্-খস|. খন্থসিয়া 

',"প. বুক্ষ, কর্কশ । খুন্খুস ''খস্-খস 

ভাবের অল্পতায়, গ্রাঃ-_আন্জিভ বাড়িলে 

গলা খুন্খুস কবে। খুন্খুস', খুন্-খুসিয়। 

'**গ* মৃদুভীত্বে কর্কশ, প্রঃ খুস্খুস 

কাশ। 

খস্থস ..ষ্য. (ফাঁ* খন; হিৎ খসখস)। 

বেণাগাছ, বেণার মূল। 

খস ''ধাতু, (স* স্মল ধাতু । বাঁ” খসা, ও, 

খসিবা, হি* থদ্না।। ম্থল ধাতুর ল লুপ্ত। | 

তু” বা* খুল ধাতু )। থসি_স্খলিত হই; 

প্ঃ--পাঁকা আম ভাল হইতে খসিয়া পড়ে) 

পানের চুন থসিলে রক্ষা থাকে না। থসা। 

খসা .'ধাতু, (খন ধাতু আস্তে )। থদানা ॥ 

খসম...ষ্য. (আঁ )। পতি, ভর্ত। | 

খন্ড়া'' ষ্য, (আ" থস্রা-গ্রামের ক্ষেত্র | 

সমূহের তালিকা । হি'তে ক্ষেতবহি)। 

স্বঃল লিপি, স্ব,ল বিবরণ। খন্ড়া বহি... 

যে বহিতে ক্ষেত্রের বিবরণ লেখা হয়, চিঠা । 

খা. ধাতু... স* খাদ ধাতু )। থাই_তক্ষণ 

করি। ভক্ষণ, পঃ--ভাত থা; (২) পান, 

গ্র-জল তামুক খা; (৩) সেবন, প্র8 

ওষুধ খা; (৪) প্রাপ্ত বা ভোগ, গাঃ- 

প্রঃ ঘুঁষ খা, চুম খা) (৭) নিশ্বাস গ্রহণ, 
পঃ--সমেদম খা, খাবি খা, বিষম খা; 

(৮) সহন, পা ঃ__মারি, লাখি, নাকানি- 

চোবানি, আছাড়, হুমড়ি খা; (৯) ধারণ, 

গ্ঃ-বালিশে আরও তুল! থাবে; (১০) 

নিম্পেষণ, ঞ-৮আখমাড়! কলে আখ খায়, 

কাপাস-খাঅই-_যাহ! তুল! খায় বীজ পৃথক 

করে; (১১) নাশ, প্র:- লজ্জা, জাতি, 

নদীর কুল, মাথা খ[; আপন খেয়ে--নিজের 

মঙ্জল নাশ করিয়।; (১২) মরণ, পাঃ-_ 
আগুন খাঁওয়া_-সহমরণ। (১৩) দংশন, গাঃ 

__সাঁপে খাঁ 1 (কৌন কেধুন অর্থ যেন স 

খৈ ধাতু বধে হিংসাঁয় হইতে আসসয়াছে। 

স* খৈ ধাতু বাখতে খা ধাতু হইবে; তু* 
স* গৈ ধাতু বা" গা ধাতু )। খাঁওয়া। 

খাওয়।-খায় ''পরম্পরকে দংশন । খাঁঅন 

,**( স” খানম )1 ভোজন (হি ভোজ) । 

খাঅনিয়া.".ণ. খাইতে দক্ষ । নি-খাঅনিয়া 

'* পূ. যে কিছু খাইতে পারে না। খাতস্তা 
* আ ধাত় অস্ত )। যে খাইতেছে, খাঅ- 

নিয়া। স্ত্রী খাঅস্তী। বিপঃ, নি-খাঅস্তা, 

নি-খাঅস্তী। খাবার ..ষ্য. খাইবার দ্রবা, 

সংক্ষেপে খাবার। (খাওয়া দেখ)। 

খা, খাঁন *"ষ্য. (ফাণ)। পাঠান ধনী বংশের 

উপাধি; গ্রাম-সমুহের প্রধান মণ্ডল । খঁ 

বাহীছুর * সন্মানশচক উপাধিৰিশেষ (যুসল- 

মানের )। 

খা-খ। -'ব্য. (স* খাদ ধাতু ভক্ষণে)। যেন 

ভক্ষণ করিতে আসে, গ্রঃ_জনশূন্ত অটা- 
লিক! খ। খা করে,_:এক!| গাঁকিলে ত্রাস 

রোদ বাতাস খাইলে বিছানা শুখায়; (1 জন্মে! 
আত্মসাৎকরণ, গ্রঃ_-টাকা খা) (৬) প্রাহণ, . থাঁজই বা (স* খাঁদক-_খাঅয়-_খাঅই)। 
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০ 

কার্পাস হইতে তুল। ও বাঁজ পৃথক করিবার | শব্ধ হইবার কথা। ও* থিআ-পিআ-_ 

বন্ত্র (0101100 70801)100) 1 এই যন 

যেন কাঁপাস খায়। (ও* নাম কপা-খাই)। 

. খাঅইর ছুই পাঁশের খুঁটি-পোয়া (স* 

পাদ), উপরে ছুই বেলন, 'বলনের বাম 

প্রান্তে পেঁচ বা মূহরী (*স* মুখ -মুহ+বা" 

রী), বেলনের নীচে কপালী-আমারের 

কপাল-_ললাট তুল্য আকার বলিয়,কপালা 

তুলিতে ছুই পাশে_-তুলি | 

থাঅন.."ষ্য. (স* খাদন)। ভোজন। খা 

ধাতু দেখ। 

থাই...ফ্য. (স" খাদ্য)। থাদ্য, খাদন। 

থাই-খরচ .'খাঁবার ব্যয় 

থাই...ফ্য. (স* খাত, খাতিক1)। গড়ের 

পরিখা, গড়-খাই; পাঁকানা সৃতীর এক 

এক গাছ। (গ্রা* খেই, খি)। 

খাঁই...ফ্য, (স*. খাদ্য )।* খাদ্য, খাদ্য-। 

গ্রহণেচ্ছ। | এ্রাঃ-রখাই খাই করে-- খাই 

খাই রব করে। 

খাঈয়। '*ষ্. (খা ঈয়।। ব্যাকরণ দ্বেখ )। 

থাঅনিয়। ৷ ূ 
থাওয়।-'“ষ্য. (খা ধাতু দেখ)। খাদন | খাওয়া 

পরা.."গ্রসাচ্ছাদন । গোগ্রাসে খাত 

গোরু যেমন না চিবাইয়! গিলিয়া ফেলে 

তেমন খাওয়া ৷ গঞ্চেপিণ্ডে খাঃ' গ্ড_ 

গাল হইতে পিণ্ড-_পাঁয়ের পিপ্ডিক1 পর্যাস্ত 

পূর্ণ করিয়া । (অবণ্ পা! পূর্ণ হইতে পারে 
না) গ্লেষে অতি-ভোজন )। একমুঠ। খাঃ ** 

যৎকিঞ্জি২ৎ ভোজন। এক পেট খাঃ."' 

* উদর পুর্ণ করিয়।। পুরী পেটা, আধ পেটা, 
সিকি পেট। খাঃ'* উদরের পরিমাণের অংশ 

মতন খাওয়!। থাওয়া-দীওয়'' ( সহূচর 

র্ 

] 

| 
/ 

খাদন ও পান। খাওয়া__নিজে, দেওয়া” 

দা€য়া__অন্যকে খাইতে দেওয়া, ভাল 

সহচর শব্ধ নহে )। ভোজনাদি। 

থাওয়া '' ধাতু. (খ! ধাতু আস্তে খাজা 

াঁওয়।)। খাঁওয়াই-অন্তকে ভোজন 

করাই । খাওয়ানা ॥ খাওয়ান, খাআন ॥ 

খাক "'ষ্য. (ফাণ। তু" স* কর্ক-_অগ্নি)। 
অঞ্জার, পাংশু,ঞঃ-_পুড়িয়। থাক । খাকী 

_ণ" ধূল1-বর্ণ, মায়! রঙ্জোর। 

খাকৃখাক "ব্য. (খা ধাতু হইতে )। খাই- 

খাই করা শবে, 8 ইন্ুমান খাঁক্খাক 

করিয়া খাইতে আসে । খেঁক-খেক দেখ। 

খাকতি ..ষা, (খাঁক+তি )। খাই-খাই 

ভাব, অভাব, অনাটন, প্রাঃ-খাকতির 

দশ | 

খাকার.."ষ্য. (খাঁক দেখ )। অজ্ার, পাংশু। 

প্রাঃ--কুলের খাকার_-কুলের অঙ্জার। 

' খাকার, খাখার, খাকারি,'"-ষ্য, (সং ক্ষয়কার; 

হি* খঙ্খার)। খকথক করিয়া! কাশিয়া 

গলার শ্র্েম্মা, গা রন্ধনশালেতে বেটি 

আনিবে। খাখার (কবিকঃ)। গলা- 

খাকারি দেওয়া**-অষ্ঠকে নিজের বিদ্য- 

মানত জানাইতে কাশ! : টাকায় খুখুরি )। 

খাগুড়া, খাগ-.ষ্য. (স+ খগ্গর, খডগট )। 

ধান্ঠাদি-বর্গের নল-বিশেষ (হি* নাম নল, 

1218? ১. বাঞ্সালা 

লিখিবার কলম হয়৷ 

খাগড়াই...কাস! দেখ। 

থাগী...ষ্য. যে নারী খায় ব বিনাশ করে, 

যেমন ছেঁলে-খাগী, বেটা-থাগী, ভাতার" 

খাণী, ভাল-খাগী-_নারীর গালি বিশেষে। 

1১1)19610)1665 
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আগুন-থার্গী যে সতী পতির সহমৃত| হয়। খারা '“ষ্য. (ফা* খুআন--পাক্র, চাঁ- 

পৃ, খাগুয়া, খেগো, প্রঃ ঝাটা-খেগো» :  ক্ষুত্ার্ধে)। ক্ষুদ্র পাত্র ( থালার আকারের ) 
গতর-থেগো প্রভৃতি পুরুষকে নারীর: ক্ষুদ্র খাঞ্চা-_বা* খুঞ্চী। 

গালি। খাট '“ষ্য. ( ম* খাট, খট। )। শয়নের কান্ঠী- 
খাফ্য. (স' কণ্চি হইতে | হি* খাঁচ।। | সন। (খাটে শয়ন-স্থান কাঠের ফালির, 

হি খপ্জী-_বা" তধোঁচা ; কবিকঃ খাঁচী। | তন্তুপোষে তন্তীহ)। খাট-পাট .( খট্টা। ও 
তু* ও* খঞ্জা_কুঠরী। অন্য তিন ভাষায়! পট)। পালঙ্ক ও রাজপাট। খাট .. 
পিঞ্জরা। ইহা হইতে বা'তে স* মূলের | ষ্য, এক এক পালকি বহিতে যহ জন 
অর্থ-বেকার অন্থুমিত হইতেছে )। পিঞ্জর' | কাহার লাগে, পঃ-_-এক খাট কাহার_ছয় 

খাঁজ'.ফ্য. (স*খঞ্ধ হইতে)। ফাঁড়ানিয়।! কি আটজন। 

দ্রব্যের ভিতর কিংবা বাহির দিকে প্রসারিত | থাট ."ধাতু. (স* খট ধাতু আচ্ছাদন, সং- 

স্বান, বৰ জান্গর আকারের কাটনি, প্রঃ | বরণে)। খাটি-যোগ্য হই, প্রএ 

কাঠ ও বাঁশে খাঁজ কাটিয়া তাহাতে অন্ত । কথা খাটে না; পরিশ্রম করি, ওঃ-_সারা- 

কাঠ বা বাশ লাগাইয়া! বাধিতে হয়, পাকা | দিন খাটিলে শরীর থাকে ন1) দণ্চ ভোগ 
বাড়ী গাঁথিতে গাঁথিতে গাঁথা বন্ধ করিলে] করি, প্রাঃ-জেল খাট! ; সেবা করি, প্রঃ 
খাজ রাখা হয়। (খাবি-_মুখের ই সদৃশ)। |. - প্রণাম খাটা_সাষ্টঙ্গ প্রণিপাত করিয়া 

খাজনা' 'ষ্য. (আ* খজানা)। কর, মালগুজারি। ূ করিয়া গমন,। খাটা ॥ খাটনি "'পরিশ্র, 

খাজনা-খানা...কোষাগার, “তেরেজারি'। | পরিশ্রমের বেতন। খাটায়া...( খাট ধাতু 
খাজন| সাধ1_ খাজনা আদায় করা। বাকী | ঈয়া)। শ্রমকুশল, শ্রমিক খাটা ''ধাতু, 

খাজনা...অদত্ত কর। (খাট ধাতু আস্তে )। থাটাই--কাঁজ করাই। 

খাজা...ফ্য. (স* খর্জিকা) সণ খাদ্য হইতে)। খাটান! । 

পাতলা তবকে তবকে রচিত দীর্ঘ মিষ্টান্ন- | খাট''-৭. সে" খট্টনূ্বখর্ব মনুষ্য_আস্তে। 
বিশেষ। খাজা কাঠাল যে কাঠাল পাকি" ৃ বৌধ হয় স* খর্ব হইতে )। খর্ব, প্রঃ 
লেও কোষ কঠিন খাজার মতন থাকে । র খাট মানুষ; স্বর্গে ষেতে শক্তি খাট ছিল 

খাজা..ফ্য. (ফা* খুআজা )। মুসলমান! (মাঃ)। 
সন্রাস্ত ব্যন্তি, প্রভু । খাট "ধাতু, (খাট হতে )। খাটাই-_থাটে 

খাজাঞ্টি: ব্য. (আ* খজানা4+চী)। রাঁজস্ব : লাগাই, ঝুলাই, প্রাঃ _মশীরি থাটান! । 

রক্ষক। থাজাঞ্ডিখান! ''খাজনাখানা । ূ  থাটাল .ষ্য. ( স* খট11বাঁ"আল )। খাটের 

খাজাঞ্টিগীরি'খাজাঞ্খির কর্ম । পাশের বিস্তার, ছুই খুঁটির মাঝের অস্তর, 

খাজুর..+ষ্য. (স* খর । হি* খভুর। কৃতি ] শাকোর কিংবা তোরণের বিস্তার। পালকি 
কৰিকঃ, মাঃ প্রভৃতিতে খাঁজুর। পূর্ববঞ্জে. বহিবাঁর এক দল কাহার (খাট দেখ)। 

অদ্যাপি খান্ডুর )। খেজুর ৮ ৃ খাটি"'৭. (স* থর। হিৎ খরা)। নির্মল, 

চে 
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নির্দোষ, শুদ্ধ, ঞ$--খাটি সোনা, লোক, | খাঁড়ী ''ণ. (স* অখন্ডিত হইতে ?)। আ- 

কথা । ১. ভাজা, ৫ খাই মন্থর | 

টিয়া... (স* খটবা, খট্রিকা)। ছোট | খাড়, "ব্য. (স* কঙক৭)। পুর্বকাঁলের 

খাট (খাটিয়াৰ শয়নস্বান রঙ্ছুনির্গিত) | (২) | কঙকণ-বিশেষ। (আসা* খারু। অধুনা 

শববহনের ছোট খাট। আসাম ও ওড়িশীয় আছে। পূর্বকালে 

টা '*ষ্য, (হি” খা )। খট। দেখ । ূ থাড়, পাদ-ভূষণও হইত, ওঃ চরণে মগড়া 

বাড়.ফ্য, (সণ খণ্ড "ও* কন্দ)। গুড়ের | খাড়, বাঘনখ গলে_নবদধীপ পরিক্রমা )। 

কঠিন ভাগ, গুড়ের সারাংশ (১0৫৫ [খাত (প্রা*থাদ ) "যা" (স)। গর্ত, পরি! । 

09110 )। দেবখা ত'*'মনুষ্যকৃত খাত নহে। 

থাঁড়ব-.ষ্য. (স* ফট হইতে )। ছয়টি স্ুর-  খাতক"'ঘ্য ( স* খাদক, খাতক )। অধম্র্ণ 

বিশিষ্ট রাগ বা রাগিণী। রাগরাগিণী দেখ । | বা খণী। খাতকালি-.'ষা, (খাতক+ 

ধাঁড়। , ধা. (স* খড় -তৃণাঁদির নাল হইতে । | আলি)! থাক সম্বপ্ধীয় কার্য। খাতকী 

ও* খাঁড়ি)। নাল, গাঃ- পুই-খাড়া, নিয়া পি খাতিক সন্বপ্ধীয়। (মহাঁজন-_উত্তমর্ণ)। 

খাড়া; নালাকাঁর ফল, প্রাঃ-_শজিন| খাড়া । ] খাঠা "*ষা (স" খাতক হইতে )। খাতকের 

খাড়।...ণ. (স* খড় হইতে? সৎ ্টাষঠা - বিবরণ পুস্তক; পুথী; হিসাবের বই। 

খড়]? হি” খড়া। হি* হইতে বাধতে )। | এগ (ত্র দেখ)। খাত) ইত্যাদি। 

সোঁজ| উচ| বা দণ্ডায়মান, ৫18 সিংহদ্বারে |. বাধা খ ম খাতার পার্খ বদ্ধ । কান- 

খাঁড়া রহে ভিক্ষীর লাঁগিয়। ( চৈ? চঃ)। ফৌঁড়। রা .যে খাতা এক কর্ণে বা 

খাড়াই'*"ফ্য, (হ থাঁড়া4+ই-_ভাবার্থে )। কোণে হৃত। দ্বারা বাধা থাকে । খাতা-বন্দি 

উচ্চতা । খাড়া-দম .. নিশ্চল সোজা । ...খাতাঁর অন্তর্গত । খাঠীঞ্ি "'(ফাঁ* চী)! 

খাঁড়া...ফ্য. (স" কোদঞ্, কারক )। ধন্ুক। [খাতার ৪ক্ষক বা লেখক। 

বাটুল-খাড়া -'বাটুলু নিক্ষেপের ধনুক | খাতির" যা. (আত) সম্মান, অনুরোধ | 

থাঁড়-".ষ্য. (সৎ খড়গ । ও* খণ্ডা, হি খীঁড়া)। লা ..ণু. অনুরোধবদধ । খাতির" 

তরবারি (হি*তে ছুই ধাঁরাবিশিষ্ট সোজ। নিশ্চিন্ত, গ্রঃ-৬ত বলা গেল, 

তরবারি), ওঃ চন্দ্রহাস খাড়া (শুং পুঃ)। ঠা জম| বসিয়া আছে। থাতিরদারি 

গ্রাবাঁদে, মড়াঁর উপর খাঁড়ার ঘাম তদেহে ...সম্মানগ্রাদর্শন। . বে-খাতির "খাতির 

খড়পাঘাত নিতাস্ত অনাবশ্তক, কৌধের | না করিয়া। | 

উত্তেজনার শাস্তির আশ! । থাদ ..ফ্য, (স* খাঁত)। খনিত, প্রঃ 

খাড়ী...ফ্য. (স* খাত হইতে খাল) খাল] পুকুর খাদ করা। (খাত দেখ)। 

« হইতে খাড়ী )। নদীর খাল, নদী ও সমুদ্রের | খাদ:''ষ্য. (স” ফড়জ; হি" খরজ। জ স্থানে 

সঙ্জামন্থলের শাখা; তু" নবখালী-_নোয়া- | দ)। নি স্থুর (সুর দেখ )। 

খালী (গ্রাম )। খাঁদ, খাঁর ...ফ্য, (ও* হি* খাঁদ। মণ হীণ। 
$ 
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খাস্নি উচ্চার্ধণ হইতে মনে হয়, স* খাদক! 

-_ যাহা খায়, নষ্ট করে--হইতে ) । উত্তম 

ধাঁতুর তুলনায় অধম ধাতু) থে অধম ধাতু 

মিশিলে উত্তম ধাতু অধম হয় (21105 )] 

খাদাল ..ণ. (খাদ+আল্্)। খার্ধুক্তু। 

( গ্রা* থেদেল, হি” খাদৈল )। 

খাঁদা, খেদ...ণ. (সৎ ক্ষুদ্র হইতে। তু* সং 

কষুদ্র-নাঁসিক )। ক্ষুত্রনাদিক, বৌচ। । স্ত্রী" 

গাদী। কথায়, খাঁদ। নাকে নথ আর গোদা 

পায়ে তেল-_-অশোভন । 

খাঁদি, খাদী .'ষা. ! সণ ক্ষুদ্র হইতে । ৪১ 

হি* খাদী)। মোটা! ছোট কাপড়, 

অংশ, খণ্ড । 

খাঁন, খাঁনা.*'প্রভ্যর, (স” খণ্ড )। থে 

খণ্ডিত হইলেও কাঁজে আসে এমন বস্ত, 

নির্দেশে, যথা, কাপড় খান, থাল। খাঁন, 

(ব্যাকরণ দেখ )। খাঁন ''আদরে, 2 

কাপড় খানি; মুখ খাঁন--এখানে মুখ 

ছোট যেন ছোঁট নইলে আঁদর্র পাঁয় না। 

রুত্তিবাস, চৈতন্যমঙ্গলে, “কিন্ত! এক খানি? । 

(২) পরিমাণে, প্£-এত খানি বেলা । 1 

খান, খান্খান-''ণ. (স* খণ্ডিত, খণ্ড )। : 

থন্ডিত, প্রাঃ-ধনু করে খান (কবিকঃ)) 

কাকুড়ি করে খান খান (কবিকঃ )--খঞ্চ 

খণ্। 

খান **ষ্য. (স* খন, খাঁনি। হি”। ফা" কান)। 

খনি, আঁকর, প্রাঃ নুতন খানের হীরা । 

খান...ষ্য. (সণ স্বান)। স্বান। পা সেখান, 

এখান। 

খানকী ..ষ্য. (ফাঁ* খানগী )। মুসলমানী 

বেশ্তা, বেস্তা, গুপ্ত বেশ্ঠা। খানকী-পনা 

-*বেগ্তার ব্যবহার। 

1 

থর্দি, 

ক্ষুদ্র ৰ 

বস্তু; 

বস্ত 

থানসাঁমা-*"ষ্য. (ফা" খান--প্রীধান, সামন-_- 

সামন্গী)। পরিচর, যে তৃত্য প্রভুর সঙ্জে 

সঙ্গে থাকে, যে ভোজনব্যাপার নির্বাহ 

করায়। খানসাঁম। গীরি...থানসামার বৃত্তি। 

থান! .'ষা. (স" খনি, খানি হইতে )। অল্প 

পরিসর খাল, গর্ভ খানা-খন্দ"''€খন্দ_ 

স* খনিত | সহচ শব্দ )। থান ও গর্ত। 

খাঁনা-মান!,--(মান।, গ্রচর শব? মানা 

দেখ "| ছোট খাত ইত্যাদি 

খানা ..ষ্য. (ফা*। স"স্বান) গৃহ, আধার, প্রাঃ 

_ +বঠক-খ।ন।, কারখানা । খান'-খারাৰ 

. ,(ফা*)। নাশ খান'-তলাসি ' (ফাঁ* )। 

গৃহ-অনুসন্ধান | খানাদার'""$ ফা* )। গৃহ- 

রক্ষণ! খানা-পুর '*(ফা*)। বিবরণ লিখন, 

“ফারম” পুরণ। খানা-বরবাঁ'দ ' ফা?)। গৃহ- 

নাশ, সংসার নাণ। খানা-বাড়ী...বাড়ী- 

নির্মাণার্ণে ভূমি 1. খান-মার "ফোগ। 

গৃহ-সঙ্থ্যাকরণ। 

খানা: যয. (ছিৎ। খ' ধাতু+না )। খাঁঅন, 

মুসলমান বাবর্চার রাধ। খাদ্য, 18 হোটেলে 

খাঁন। খায় । খানাপিনা "তষ্য, (হি )। 

খাদন ৭ পান (সহচর শব্ধ )। 

খানি..খান দেখ। 

খানিক, খানেক ''ণ. (খান+4+এক খানেক 

হইতে খানিক )। অন্প-পরিমাণ (কতক, 

গ্রাচীন কতেক-_অন্পসঙ্ঘ্যক )। 

খানে-খদাব "৭. (ফাণ)। হতভাগা, নষ্ট। 

খানে-খরাবি * (ফাঁণ)। নাশ.। 

থাঁনেজাদ ..ণ. (ফাঁ*। জাঁদ-স* জাত )। 

তৎ স্থানে জাত (ভাঃ)। (৫01716119)।: , 

থাপ .'ধাতু, (স* কূপ, কুপ ধাতু কল্পনা, মিশ্রণ, 

সামর্থা, উৎপত্তি, যোগ্যতা | হি" খপনা 
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ব্যয়িত, মিশ্রিত হওয়! ৷ শুং পুরাণে, খাপস্তি 

কায়_দেহ উৎপাদন করিলেন, ধারণ 

করিলেন) খাপি-মিশ্রিত হই, যোগ্য হই, 

এ 

কবল, গাঃ-এক ধাবল ভাত; খাবি। 

( গবাদি পশুর পক্ষে কল)। খাবলাঁ: “ধাতু 

থাবলাই-্ষবলিত করি । খাবলানু । 

প্রঃ--সত্যের সঞ্তো মিথ্য। খাপে ন|, খাপ খাম "ব্য. (সণ ত্ম্ত। তি* ও, খন, ম্* খান্ব)। 

খায় নাঁ। খাপৃাা” খাপছোড়া কথা .. 
প্রনঞর্জের বহিভূতি কথা। থাঁপা..'ধাতু, 

স্তর, গ্রঃ-_ছাওআ! মপ্ডতপর খামে বান্ধএ 

বনমাল!( শূং পু, খুঁটি। (ঢাকায় খাম 
- চাঁলের খুঁটি )। খাম আলু '.আলু দেখ। 

খাম ''ষ্য, (ফা*)। মোড়ক, কোষ, প্রঃ 

চিঠির খাম। 

| খাম -'ণ (ফাঁ*। তু স" আম)। কাঁচা, 
অসন্তর, প্রঃ--জিনিষটা খাম করা নই 

( খাপ ধাতু আঁস্তে )। খাপানা ॥ 

থাঁপ.' ব্য. (ফাঁ* খাম? সৎ খর্পর?) তর" 

বারীর কোষ; কোষ । 

খাপ-..ষ্য. গফ হইতে 1)। ঘনতা। খাপী : 

প. ঘন, প্রাঃ_খাপীকাপড় -ঘন বোন! 

কাপড়। কর!। খাম-খেয়াঁল, খামখেয়ালি" ফা" )। 

খাপর.**ষা, (স* খর্পর)। যশদের আকর বা | নিরর্থক কল্পন!, কাঁচ। মতলব 

উপধাতু-বিশেষ (681810106)7 দস্তা |. ; খামখ।'"'ব্য. (ফা*)। বৃথা, অন্াযপূর্বক। 

খাপরা...ফ্য. (স* খর্পর, কর্পর )। কটাহাঁকার ; খামচ, খাম! "*ষ্য. (স* কৰল হইতে খামল, 

মৃৎপাত্র। খাপরী...ফা, ছোট খাপর, । খাবল; কবল সর্ৃশ অর্থে চ। আদা 

" প্রঃ--সুড়িভীজ! খাপরী।, থাপরালী..'ণ. । খামোচা। খাপি, খাবি দেখ। ও" খপ 

( খাঁপর। +আঁলী; হি* খপরৈল )। খাপ- | করি ধরিব1_খামচা করিয়া ধরা)। ঈষৎ 

রাঁর (616) চাল বা আচ্ছাদন বি'শষ্ট। মুক্ত মুখবিবরের আকার সদৃশ করিয়! বিত্যস্ত 

খাঁপি, খাবি, খাঁপ.'য্য. (স* কৰল হইতে । | অঙ্ুলী, প৮-এক খামচা নূন, গুড়। 

খাবল দেখ )। মুখের সু (বা হা), মুখের | খামচা.'*ধাতু, খামচাই-হাতের বুড়া 

সদৃশ ওষঠবিশিষ্ট অগ্তা, পা$_ খুঁটির মাথায় আগ্গুল ও অন্ত চারি আঙ্গুল সমুখে সমুখে 

খাগি কাটিয়া পাটি ক থাপে খাপ ৷ রাখিয়া ধারণ করি, আকর্ষণ করি। (ছুই 

,**এক খাঁপির যোগ্য অন্ত খাপির মিলন, ূ 

প্রঃ _কাঁটা লাগে হত পা কাপে লাগে 

জোড় (কৃত্তি লং)। ( কাপে কাপ শব্দও 

আগলে চিমটানা৷ )। খাঁঘচাঁনা, খামচানি | 

( গ্রা“,খেমচানি, খিমচানি )। মুখ-খাঁমচাঁনি 

দেওয়া ''মুখ ই। করিয়া বন্ধ করা, যেন 
ৃ 

বসে) খাঁব খাণয়া-নিশ্বাস ফেলিবার , কাঁমড়াইতে আসে 

নিমিত্ত মুখ ই। করা, প্রাঃ খাবি থেয়ে মরে খামটি -"ষ্য. (স* কৰল হইতে খাম; খাম+ 

লোক হাজার হাঁজার (ভাঃ)। টি; তু" কানটি)। বিকুমে নীচের ওঠ 

প্লাস ''ণ. (ফা খফা। তু" স* থ উপরের ঠাত দিয়! কামড়ীনা। প্রঃ-র্গা 

কোধ। “আদা” খং)। কৃ্দরধ | প্রতিমায় অস্ত খামটি করিয়া থাকে । 

€ 
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খামার.““ষ্য১( উর্দু অস্বার, ধিরমন, খলিয়ান ; 
ও* খন্া, হি* খলিয়ান। স* খল_-মর্দন 
স্বান, স' অন্বরিষ-_ভাজন! থোল! । বোধ 

হয় স* খল-অস্বরিষ জুড়িয়া খামার। কিংবা! 
থন্ব!স্স্তস্ত+আর--যে খানে ধান মাড়িবার 

স্তভ বা খুঁটি থাকে)। যে পরিষ্কৃত ভূমিতে 

ধান ঝাড়া, মাড়! ও রাখা হয়; চষত জন্ম, 
পাঃ--রাজারে কহিয়! দিবা শতেক খামার 

(কবিকঃ)। খাস খামার ''নিজের খামার 

করিবার উপযুক্ত চষত জমি । 
থামি "'ষ্য. (স* সণ্থি। তু" ফা* খম--বকৃতা, 

পাশ)। স্বর্ণা্দি অলগকারের সন্থি-পট । 

খামীরা...-ষ্য, (আঁ* থামীর-_ন্থরা-সন্ধান )। 
পচানা গুড়-মাখানা তামুক, ৫ গয়ার 

খামীর! । 

খাম্বাজ.'য্য, (স* খাঞ্াাবৰতী হইতে? 

থ।4-বাজ? থ! খা আওয়াজ হয় বলিয়া? 

তু* পাখোয়াজ--পারখীজ )। রাগরাগিণী 

দেখ। 

থার''ক্ষার দেখ । 

থার.' ধাতু, (ফা* আখের হইতে )। থারি-_ 

শেষ করি, গ্ঃ--খারিয়া খাজন| আদায়_- 

নিঃশেষ করিয়া! । খার! ॥ 

খার।'.ষ্য. (স* ক্ষারক, খালক। ও* খোল্ছি)। 

ফলের বৌটার উপরের খোলা» প্রাঃ-_বেগুন 
থার। (০815:%)7 কাপাস খারা"" "কাঁপা 

ফল (গুলী) পাঁকিয়! ফাঁটিলে এবং তুলা বাহির 
করিয়া লইলে যে খোল! থাকে (6810913); 

ফোট। কাপাস ফল। 

খারানি ..ষ্য. ( ক্ষার+পানি)। ক্ষারজল। 

খারাপ:..ণ. (আ খরাৰ )। মন্দ, কু২সিৎ. 

অপবিত্র, অসৎ, বিনষ্ট, দুষিত, অঙ্গীল, 

অনুর্বর। খারাপি'..ষ্য. (খারাপ +ই ভাবে)। 
কষ্ট, সঙকট। (খানে খারাপ, খুন খারাপ 

দেখ) 
খারিজ... (আণ)। বহিভূ্তি, তাড়িত 

(আদাঃ)। খারিজ-দাখিল ''এক বহি 
, হইতে অন্ত বছিতে আনয়ম। খারিজ-জম।... 

বাঁজে জমা (জমিদ]রীঃ)| 
থারী...ক্ষারী দেখ । 

খারুয়া, খেরো:.'্য. (স* ক্ষার+উয়া। হিং 
খারবা, খবুব্ব।--লাল কাপড়)। ক্ষার 

যোগে রঞ্জিত বস্ত্র, লাল রঞ্জোর মোটা 

কাপড় (এই রঙা করিতে কিন্তু, ক্ষার__ 

ভম্ম--আবশ্যক হয় না )। 

খাল, খিল "'ষ্য. ( স* খলী )। ছূর্বলতায় হাত 

পায়ের আক্ষেপ বা স্তস্তন (০12000)। (খাল, 

খিল ধর! |) 

খাল '*ষ্য* (স* খল, খাত, কুল্য। )। কুল্যা, : 

বড় নাল।। “কাট! খাল ''দ্েবখাত নহে, 

মানুষের কাট! খাল (০8791) । 

খাল ..ব্য. (স* খল--চর্ম)। 
বাছুরের ছাল বা! চর্ম। 

খালই.*ষ্যৎ (স* খালক, ক্ষারক। ক্ষারকঃ 

পক্ষিমৎ্স্তাদিপিটকে-সমেঃ)) ধরা মাছ 
রাথিবার পেড়া । 

খাঁলনী-.“ষ্য. (খাল গর্ত হইতে। ও* নাম গুবা)। 
গৌল-মাঁথা লৌহশল! | ইহ! দ্বার কিল্লাতে 
ধাতু পাতে খাল বা খোল করা হ্য়। 

মরা গোরু 

থালা ."ষ্য. (খালই দেখ)। পাতার ছোট 

ঠোঁজা। ৷ 

খালাস -"৭' (আ খলান )। মুন্ত, প্$--, 

জেলখানা হইতে কয়েদী খালাস; প্রসব- 

বেদনা হইতে মুস্ত, পাঃ-_-পোয়াতী খালাস 

্ ৫ 
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হয়_-সন্তান ভূমি হইলে। খালাপী-.ফ্য, | থি স্থৃতা। খিয়!-'ণ. (খি+ইয়া)। 

মুসলমান নাবিক। থাই-বিশিষ্ট, প্রঃ__ছু-খিয়া দৌড়ী । 

খালি ..৭. (আ* খালী)। শূন্য, প্রঃ--খালি ; খিচ্-খিচ, খিচুথিচি ''থচখচ দেখ। 

ঘর; অনাধিঠিত, প্র কর্ম খালি হওয়া; | থিচ, খিচ "ধাতু, (স* খঠ ধাতু বশখনে। হিঃ 

রিক্ত, নিরাভরণ, প্রঃ- খালি হাতে; শৃন্ত | খিচ, খিচ আকর্ষণে )। থিচি, খিঁচি-_ 

(০) প্রঃ_-খালি ছাগল! বৃষে টাদ। (খনার টানি, প্রঃ-টাদোয়। খিচিয়া, খিঁচিয়া বাধা। 

বচনে)_-মেষে ০, বৃষে ৯; একাকী, গা র খেঁচ, খিচনি, থিচনি। খেচা। খেচা'"' 

থালি তুমি যাবে) কেবল, প্রাঃ -খালি ছুধ ; ধাতু. (খিচ, খিঁচ ধাতু আস্তে )| খেচানা, 
থাবে। খালি খালি .*বা. বৃথা, অকারণে । 1 খেঁচানা ॥ 

খালুয়, খেলো! ''ণ. (স* ক্ষর্নক)। খেলে। র খিঁচ .'ষ্য. (স* থিদ ধাতু; খির। হি" খিজ_- 

দেখ। ূ বিরক্তি)। বিদ্র/ কাকর, প্রাঃ_চা৯লে 

খাস ''গ. (ফাঁ*)। নিজের, বিশেষ উদ্দেশে] খিঁচ--বালুকাদি। 
রক্ষিত, গ্রাঃ-খাঁসের জমি । খান আগীল ; খিচ্মিচ, খিচি-মিচি-**খচ্মচ দেখ । বিরন্তি, 

বিশেষ আগীল। থাস কামরা *নিজের | বিরন্তির হেতু, তর্জন। 
বসিবার ঘর। থাঁস খামার ''নিজের চাষ- : থিচড়ি, খিঁচড়ি ''ষ্য. (স* কৃশরা--ছিদল 

বাসের জম। খান তহশিল ''জমিদীর 

ব্যতীত একেবারে সরকার হইতে রাজস্ব 

আদায়। খাপ-বরদার .*বাদশাহের পার্্বচর 

(ভাঃ)। খান মহল ''অন্দর মহল। খাস 
মহাল..'ষে সম্পত্তি সরকার স্বয়ং দেখ! 

শোনা করেন। থান গেলাস ''বাতি জালাই- 

বার নিমিত্ত অভ্রের কানস (প্রায়ই ফুল- 
ছড়ীতে থাকে )।* 

থাসা ''ণ. (ফাঁ*ধনীর রুচিকর খাদ্য। 

গ্রীতিকর, উত্তম, প্তঃ--থাসা আম। 

খাসী .'ষ্য. (আ।* খন্সী। তু" সু" কোষ)। 

ছিন্ন-মুক্ষ, ছিন্নমুধ ছাগ। 

থাস্ত।.'*ণ. ( ফা" )। মুড়-মুড়!, ভাঙ্গা, পাঃ-_ 

থাস্তার কচুরি। নাম থা্তা কর|__ নাম বিকৃত 

“ করা। দৃষটান্তে, সাত নকলে আসল খাস্ত।'** 
' পুনঃপুলঃ নকলে আমলের সত্য ন্যুন হয়। 

থি..'ষা, ( স* খাতিকা)। খাই, প্রঃ--এক 

€ 

মিশ্রিতান__শবকল্প;। খেচরানন হইতে 

নহে)। দাঁল লবণ দ্বত মিশ্রিত সিদ্ধ 

অন্ন; ছুই অতুল্য দ্রব্যের মিশ্রণ | খিচড়ি 

পাঁকানা__-খিচড়ি রীধা, খিচড়ির তুল্য 

অতুপ্য দ্রব্য মেশানা। খিচড়া ''ধাতু, 

থিচড়াই--মিশ্রিত হই, অকর্মণ্য হই। 
থেচড়ানা ॥ (খেচড়। দেখ) । 

থিট্থিট.."ব্য. (স* থিট ধাতু ত্রাসে)। 
অমঞ্জাল আশঙকায় ন্বাস, বিরক্তি । খিট" 

খিটা, থিট্ধিটিয়। "সর্বদা ত্রস্ত, এবং বিরন্তু। 
'খিট্-খিটানি ''বিরত্তিহেতু মৃদু ভসন। 

থিড়কি ''ষ্য, (স* খড়কী-_ঝরক।। ও" 

হি খিড়কি__-ঝরকা। টাকাক্স খেরকি-_ 

ঝরক|। বা* খড় খড় -ঝরকা। কৰিকঃ, 

খড়কি)। বাড়ীর পশ্চাৎ্ভাগ, ৫ 

ধায় বেণে খিড়কির পথে (কবিকঃ)। 

খিড়কি পুরু '“অস্তঃপুরের সংলগ্ন পুষ্করিণী। 
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খিদ্মৎ '*ফ, (আ*)। সেবা, চাকরি। 

খিদমত্গার ''চাকর। খিদমৎ্গারি ''সেবা, 

চাঁকরের কর্ম। 
খিদ। (গ্রা* থিদে)..'ষ্য, (স* ক্ষুধা 

উচ্চারণে থিউধা--উ লোঁপে খিধা-_খিদা । 

ঢাকায় খুদবা)। ক্ষুধা। চন্-চনা, চন্- 

চনিয়া, চন্চন্যে খিদা ..অত্যন্ত ক্ষুধা । হাই 
হাইয়া খিদ '.€ খাই খাই হইতে )। এমন 

খিদা! যে খাই খাই করিতে হয়। ছুষ্ট 

খিদা ' প্রকৃত নহে; রোগে ক্ষুধা বোধ । 

খিদা পাওয়া "ক্ষুধা বৌধ হওয়া (পা ধাতু 

দেখ)। থিদ! পড়িয়! যাওয়া 'ক্ষুধার 

স্রাস। 

খিয়াতি (গ্রাণ) ষ্য. (স* খ্যাতি )। খ্যাতি, 

গ্রাঃনঅদীব বস্থুমতী রাখিল খিআঁতি 

(শৃং পু$), রাম অবতারে তুমি রাঁখিলে 

থিয়াতি (মাঃ)। 

খিয়ানৎ'-*খেপ়ানৎ দেখ । 
খির-কিচ." ষ্য. (স* কীট, বা* খিঁচ-_বালুকা)। |. 

বিদ্ব, গোলযোগ । 

খিরণী...ক্ষীরণী দেখ । 

খিরাই'**ক্ষীরাই দেখ। 
থিরাজ, খেরাজ-.*ষ্য, ( অ.* খরাজ )। রাজ- 

কর। খিরাজী...ণ. যাহাতে রাজকর দিতে 

হয়। লাঁখরাজ ''ণ. রাজকরহীন। 

খিল-খিল-.ব্য. (স* কিল ধাতু কীড়নে | কিল- 

কিল দেখ )। খেলায় ও কৌতুকে হাস্ত 

শব্বে। (খল্থল দেখ )। 
খিল ''ণ. (স*)। অকৃষ্ট, পতিত, প্ত- 

খিল জমি লেখে মাল (কৰিকঃ), (পতিত 

জমিকে চষত জমি বলিয়! লেখে )। 

খিল...ষ্য. (স* খল্লী )। খাল দেখ। 

থিল-.'খীল দেখ। 
খিলা-''ধাতু, (স* শৃঙ্খল হইতে )। খিলাই 

--শৃঙ্খলবদধ করি, €০--পাকান! দোড়ী 
খিলানা--একগাছি বেড়িয়া অন্ত গাছ 

মোড়! । খিলানে ইট খিলান। হয় । খিলানা, 

* খিলাঁন ॥ 

খিলাঁৎ ''ষা. (অ1* )9 

পরিচ্ছদ, খেলাৎ। 

খিলান .'ষ্য. (খিল! ধাতু দেখ)। শৃষ্বলিত 

ইট পাথরের তোরণ। চাঁদকা খিলান-"' 

অর্ধ-চন্দ্রাকার। এইবৃপ, অর্ধ-বৃত্াকার, 
দীর্ঘ-বৃত্তাকার, ছুইপাঁশে ছুই অর্ধ-বৃত্তাকাঁর 
খিলান হইয়া থাকে । 

খিলি..ফ্য. (স* কুহলি_বৈদ্যকঃ। ও* 

খিল, হি* খীলী। প্রাচীন নাম বিড়া, ও, 
বিড়িআ, ম* বিডা-সৎ বীটি)। পত্রের 

মোঁচার আকারের মোড়ক, পানের মোড়ক । 

খিসারা, খেসারৎ (প্র1*).**ষ্য, (আ খিসারা )। 

ক্ষতি । 

থীল...ষ্য. (স* কীল)। কীলক, রখ্ধের শলা, 

হুড়কা। 

খুক্-খুক, খুঁক্খৃ'ক্- ব্য, (স* খু. ধাতু ধ্বনি 
হইতে, স* খিখি__বাঁ* শিয়াল )। কণ্ঠের 
অব্যন্তু ধ্বনিতে, পরাঃ-_-কাশিতে গলা খুক্- 

খুক করে। (খক্খক দেখ )। খুক্খুক! 

খুক্খুকিয়/-."খুকখুক ধ্বনিবিশিষ্ট। 
থুকী, খু'কী-.'খোকাঁ, খোকা দেখ। 

থুর্জী-..ষ্য, (স* করঙ্ক। আসা* কুকী, তু* 
ম* খোক্জা_-আগ্াল ভিতর দিকে মুড়িয়! 

* করপুট )। পেড়ী, মস্তাধার-লেখনী রাখি", 
বার পেড়ী। খুঙ্গী-পুথী-''খুঙ্গী ও পুস্তক। 

খুচ্খুচ'*'খচ্ধচ দেখ। 
কি 

রাজদণ্ত সম্মানম্থচক 
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খুঁচ...ধাতু. ( স* কুচ ধাতু বিলেখনে, স" খব্জ 

ধাতু খোটনে। বোধ হয় বা খোচ সৎ 

কুস্ত হইতে । খোৌচ ধাতু দেখ )। খৃঁচি 

খোঁচা দ্বারা বিদ্ধ করি, প্রহার করি! র 

খোঁচা, খোঁচ॥ : 

খুচরা ..ণ. ( সৎ ক্ষুদ্র হইতে | হি" খুদরা । রে 

দেখ । তৃ* ফা" খুজরা"-অর)। কুপর, পা 
-খুঃ জিনিষ) অল্প, পাঃ_ খঃ বিবি, € 

পয়সা । কথায়, খুচরা কাজের মজুরা নাই 

_-অসম্বদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করাইবার 

মজুরির হিসাব রাখ। কঠিন । | 

জ, খঁজ (গ্রা”)-" ধাতু সৈ* খজ ধাতু বিলো- 

ডনে। হি* খুদনা_ অর্থের নিমিত্ত খনন। , 

বা" খোজা, ও* খোঁজিবা, হি খোজনা। 

আঁ* থৌজ--অন্বেষণ)। খুজি, খুঁজি_- 
অন্যেণ করি। খোঁজ, খোঁজ, খোজা, খোঁজা, 

খুজনি, খোজাখুজি॥ ৃ 

খৃঁজ''ধাতু. (গজ, খাজ দেখ )| খুঁজি_- 
যথাশ্বানে সন্নিবেশ করি, প্রাঃ চৌকির 

. কাঠ খুঁজিয়া দেওয়া গঁজিয়া লাগানা। 

খোঁজ। ॥ 

খুজলি-.'্য. (স* থর্ভ্ূ। উর্দু) ॥খস। (রাঁছে 
চলিত নাই) ূ 

খুঞা.''ষ্য. (স* ক্ষোম। ব্রাক্কং ক্ষৌমাদি ও 
. -ঃ। কিন্ত, টাকাকার ও লাঁধারণে ক্ষৌম : 

অর্থে পটভব কৌষেয় তসর বুরিয়া থাকেন। | 
অমরের, অতসী স্তাছুম! ক্ষমা দেখিলে ক্ষৌম 
অর্থে পাট হইতে পারে ন! ৷ কাপড় দেখ)। 

তিসীগাছের ছালের স্থৃতা, সেই সৃতার 

কাঁপড় (117761), ঞ:-কবিকঃ। ভারতে ও) 

ধুয়ে তাতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত। (তসর 

ও ক্ষৌম যে এক নহে, তাহার গ্রমাণ। ) 

৬). 

খুশি. ফ্য. (স* কুঞ্টি- অষ্টসুষ্টি পরিমাণ মান- 
পাত্র )। ধান চাউল মাপিবাঁর কুঞ্ছি, 
কুনিক! ্ 

খুশডী'' যা. (ফা* খাঞা+হস্বার্থে ঈ)। 

কাঠের ছোট বাঁরকোশ। 

খুটি 'ধাতু, (ও খুষ্ট, হি* খুট, ম* খট, খুড় 
ধাতু । হি* খুট ধাতু অর্থে ভাঞ্জা আছে। 

অতএৰ বোধ হয় স* খুন্ড,খুড ধাতু ভেদন, 

খোঁটন হইতে )। খুঁটি-খুড়ি, প্রঃ_দাীত 
খোটা; এক একটি করিয়া সংগ্রহ করি, 
প্রঃ পাখী খু'টিয়া খায়। খোটা | খুঁট 
'. ষ্য. (খুঁট ধাতু । হি* খোটা- দোষযুন্ত, 
বা* খোটা দেখ)। পুরাতন ভাজ্জা! কাসা। 

খুঁট গলাইয়া নৃতন বাসন গড়! হয়। 
খু'ট.. ফ্য. (স* কুট । হি* খুঁটি কোণাঁ, খুড়-_ 

থাই; ওৎ খুণ্ট ) বা* খুঁট-_কুড়) ম* খ্ট__ 

পথপ্রাস্ত, খুণ-গাঁঠ-_-কাপড়ের- খটে গাইঠ 

্মরার্থে)। বস্্রা্দির কোণ । খৃ'ট-আঁখরিয়া, 
খুট-আথর্যে "পণ. (স* কুট-আক্ষরিক ? 
বা* খট-_ভাঙ্জা +আখর+ইয়!)। যাঁর 
হাতের অক্ষর ভাতা! ভাঙ্গা, অন্ন বিদ্যা 

যাঁর। 

খঁটা, খটি...ষ্য. (স* কুট-বৃক্ষ। সং সুণা? 
স্ব)ণা স্তস্তেংপি বেশ্মনঃ-অঠ গৃহস্তস্ত বা 

বট। টাকায় খন্বা-খুটি। হি* খটা-- 
* কাঠের খস্ত! | ম* খুট, খুটা, খুটা খুটা। 
ও* খুণ্টি। স* কৃণিকা ?--বীণার্দি মূলস্থ 

বংশ-শলকা। সেতার বীণা খটা বলা 

যায়)। খ,টা, থোঁটা-'কীলক বা! গৌঁজ। 
খঃটি..*দীর্ঘ কীলক বা! বাশ, কাঠের স্তত্ত। 
(সুতরাং খটার হুদ্বে খুটি নহে। আসা*তে 
খৃ'টি__ছোটি খুঁটা ) 
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খু'চি-নাটি-..র্ট(খুঁট ধাতু অন্বেষণে, নাড় লাড় 
ধাতু চালনে। চৈঃ অমতে, কুটিনাটি )!; 
খুঁটি-নাটি-খৃঁটিয়। নাঁড়িয়। দেখা; ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র যাবতীয় অঞঙ্জী বা বিষয়। খুটি লুটি, র 

খু'টিহুটি -'খুটিয়। ও লুঠিয়া গ্রহণ, 
সমুদায় গ্রহণ । ক 

খুটি. যয. (হি" খুর্টী। স* কোষ্ঠ হইতে )। | 

কুঠী। খটি দেখ। 
খু'টী .ষ্য, (খু'টা হ্বস্বে ঈ)। সেতার বীণ 

প্রভৃতি যন্ত্রের শলাক! ৷ 

খৃ'টা...ষা. (খুঁটি দেখ)। গালা কীগা মাটির 
বাটিতে ঢালিয়। উপরট! টাচিয়া সমান ! 
করিলে যে পি বাঁ ইট হয়। খুঁটি তাওয়া- 

ইয়া পিটিয়া কাসাঁর থালা হয়। 

খুড় ''ধাতু. ( স* খুণ্ ধাতু ভেদনে ) খুঁড়ি 
খনন করি, গ্রঃ__মাটি খোঁড়া) কুদৃষ্টি দিই, : 
প্রঃ-_খড়িলে ছেলে শীর্ণ হয়। খোঁড়া । | 

খুড়! -“ষ্য, ্ খুল্প- তাত। খুল্ল--কনিষ্ঠ, তাত : 

লুপ্ত)। পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । স্ত্রী' খুড়ী। 
খুড়া-জেঠা ."(সহচর শব্ধ, জেঠা-খুড়া নহে)। 
পিতৃবা। খুড়তাত ( ( গ্রা* খুড়াতত ১". *ণ. ূ 

(স* খুল্ল-তাঁত )। খুড়তাত ভাই:: খুড়ার র 

পূত্র-রূপ ভাই । খুড়-শাশ": ষ্য. (সৎ খুল্প- 

্বশ্র, )। খুড়-শাশুড়ী। খুড়-শ্বশুর.'ফ্য : 

( স* খুকন-ঙ্বশুর ) | শ্বশুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । : 

খড়িয়! কলাই"' ষ্য. (স* খণ্ডিক--ছোট মটর 
হইতে ?)। খেঁসারী দেখ। 

খ/২-খুৎ-.'ব্য (স* ক্ষুত- হাচি )। খঁৎখৎ 

কর1-নাকে যেন কিছু আছে তা বাহির 
করিতে ঘন ধন নিশ্বাস ফেলা; অশাস্তি, 

অস্বাস্থ্য বৌধ কর! খৎখ,তিয়া,খৃৎখুঁত্যে 

''খ. যে ক্ষণে ক্ষণে নিশ্বাস ফেলে, তৃপ্তি, 

খুদী ৭ (স* ্ু)। '্ু, 

পায় না। খেঁৎ-খেঁৎ*'খুঁৎখু'তের প্রাৰল্যে, 

প্রঃ--ছেলে খেঁৎ-খেঁৎ করিলে জর হইবার 
আশঙকা হয়। 

খাঁ, খৃঁ..*ষা, (স* কুট। কীসারীর খু'ট 
দেখ। হি* ম* খোটা_ মিথ্যা, ঝুটা )। 
দোষ, ছিত্র, প্রাঃ-খুৎ ধরা। নিষেধে, 
নিখৃঁ্ ''নির্দোঠি। 

খুদ “যা. (স* ক্ষোদ)। গুঁড়া চীঁল। খুদ- 
কুড়া”"'ষ্য. (কুঁড়া দেখ । সহচর শব্দ)। 

চাঁলের চূর্ণ বাঁ গড়া, প্রঃ__-কেহ দিত খুদ- 
ঝুঁড়া কেহ শাক লাউ (মা$)। খুদ-কণা.. যা, 
( সহচর শন্ক )। খুদ এবং চাউলের কর্ণ 

| সন্ধাড (সি সুদ বাড) খুদি_-কাঠ 

ধাতু প্রভৃতি কঠিন বস্ত, খঁড়িয়! রেখ। 
করি। খোদা ॥ 

খুদ-''ষ্য. (ফাঁ*)) স্বয়ং, নিজের | খোদ 

দেখ । খুদ কন্তা--৭' ( ফা" খুদ কাষ্ত) 

যে প্রজা নিজে জমি চাঁষ করে ও রা , 

করদেয়। প্রজা দেখ। 
| খু্িযা, খুদো...ণ. (সং কষুদ্র-বা* ইয়া। ও* , 

খুদ্রিআ, আপা" খুদীয়া। তু* স" ক্ষু্রল)। 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র, গাঃ-_খুঃ পিপিড়া 

প্রাঃ-খদী ঘর; 

'"ষা. অত্যন্ত ক্ষুদ্র গৃহ । 

খুদ্দ (গ্রা* )''ণ. ( সৎ ক্ষুদ্র । 

ক্ষত্র, £-( শুং পুঃ)। 

খুন"... (ফা*)। রন্তু; হত্য। | খুনী-"'ণ. 

হত্যা সম্বপ্ধী, গুঃ-_খুনী আসামী (আদাঃ) 

খুনিয়া॥ খুন্যে'* যা. (খুন+ইয়)। হত্যা- 

কারক। খুন-খারাপি'"*(খানেখরাব হইতে টি। 
রন্তুপাত। খুন-খাঁরাপি..'ষ্য, খুন-রন্তের 

তুল্য লাল রগ্া-বিশেষ (০০10 76৫ )। 

তু* ফা" খুর্দ )। 



ৃস্তী..'খস্তী দেখ । ূ ( পূর্বকালে পিতলের হইত, গাঃ__থালি 
খুন্সি "ব্য. (আ" খুনসা--হিজর! )। হিজরা-; থুরি ভাবরেতে পুরিঅ| লহি চন্দন (শুং 

পনা (ভাঃ)। রর পু$ | এইবুপ কবিকঃ। খুরা-দেওয়া বাটা । 

খুপরী...ণ. (স* ক্ষুপ+বা* রী)। ক্ষুপের ূ খোর! দেখ )। (২) গোরুর খুরের রোগ- 
সদৃশ, ঝোপের সদৃশ নিম্ন ও ক্ষুদ্র, প্রাঃ ৷ বিশেষ (গোরু দেখ )। 

থৃঃ ঘর।  খুর্যা -ষ্য (ফা*)। পঞ্জাবের খর্জ।র বিশেষ 
খৃপি ''ষ্. (স* খুরপ্রা হইতে ?)1 ছোট ূ (117051015 08060110018. 1)809)। এই 

গর্ত, প্র-জমিতে খুপি কাটি! বীজ | গাছ ৬০1৭০ হাত উচা হয়। গোড়া হইতে 
বোন! | (থোপ+ঈ-খোপী-খুপী?)। . তেউড় জন্মে, এবং তাঁহা হইতে নুতন গাছ 

খুপী পি, (থোপ+-ঈ-খোপী-খুপী )। ূ জন্মানা হয়। গাছপাকা খেজুর পিগ 

খোপের তুল্য ছো৯, প্রাঃ খুলী বব) খুগরী।. খেজুর, গাছে প.কিয়৷ শুখাইলে খুর্মা, 
খুব-'ণ. (ফা*)। উত্তম, স্াত্ত্ত। খুব | কাঁচা শুখানা-_ছোহারা (দেখ )। বঙা- 
: সবর ''ণ- (ফা*)। স্ুত্রী। দেশের খেজুর-_বন্ত খর্জ/র। (২) আটা ঘি 
খুবানি খোবানি দেখ। চীনিযোগে খেজুরের টা মিষ্টার-বিশেষ 
থয! ''খুঞ! দেখ। ( ফা* থুর্মল খুষ্থ ) 
পা দেখ। (খুব, 'ধাতু, (স টির | খুলি 
খুর'""বা, ( স* ক্ষুর, খুর)। গবাদি পশুর . স্থলন করি, মোচন করি,গ্রাঃ -কপাট খোলা, 
নথ (1০০07 নাঁপিতের শক্্। কথায়, | মন খুলিয়া কথা) বিকশিত,হই, সুন্দর হই, 
এক খুরে মাথা কামান! একই দশা হওয়া। | মানাই, প্রঃ চিত্রে রঙ্জা খোলা । খোলা ! 

খুরটি'..য্য. ( স* খুরলী_-শরাভ্যাস__হেমঃ। | খুলী...ধয. (সৎ খোলক, খন্লিকা )। ছোট 
হিং খুরা্-_ছ্ট। নিরব, ছুষ্ামি, প্র: খোল! ( দেখ), মুড়ি খই ভাজিবার মৃৎ 

হুষ্ট ছেলে খাবার সময় নান! খুরুটি করে। ! ৷ কটাহ; মন্তকের করোটা) খোল (বাদ্য- 
খুরপা...ফ্য. (স* খুরপ্র)। ঘাস উপাড়িবার : য্ত্র)-বাদাকর; টোলক খোল প্রতৃতি 

অরধচন্া্কৃতি শত্জ। খুরূপী -'ছোট খুবপা। : বাদাযন্তরবাদকসশ্পরদার, প্রঃ_-এক খুলী 
খুরা..ফ্য. (স* খুরক)। থাট প্রভৃতির. বাদ্যকর। 

পায়ের নিম্ন ভাগ ) ঘটীবাটীর তলার বলয়। _ খুপি,*খুসি-..৭.হ্য. ফা" খুশ )। প্রীত, সত্ব; 
খুটি ''যা, (খ্র+মাটি)। গবাদি পু হর্ষ (খোশ দেখ)? ইচ্ছ প্রঃ--আপন 

খুবোখিত মাটি) কাদায় গোরু চলিলে এবং | খুশিতে তমশুক লিখিতেছি। 
সে কাদা শুখাইলে যে উচানীচা মাটি ূ খুফি'''ণ. (ফা*-খুফত| )| শু, প্রাঃ-- 
হয়। । খুষ্ধি পথ--জলপথ নহে, স্বলগথ ; মাথার 

খুরী "যয. (খোরা+ঈ-্স্বার্থে। খুর1ঈ র শুষ্ক চর্ম (08101 
_বিশিষ্ার্ঘে)। মাটির ছোট কটোর!) : খুন্-খুস...খস্থস,দেখ। 

€ 
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খুসুর-ফুনুর: ব্য, (হিৎ খুসর-ফুসর ৷ সং স্ফ;র 

ধাতু ?)। ফুনৃফুস শবে, গরাঃ-_কানে খুত্ুর- 
ফুমুর করা--ফুম্ফুম শবে কথা কহা। 

থে (গ্রা')''খেয়া দেখ । 

থেই "খাই দেখ । থেই-হার! '*স্থত্র-হারা, ষে 

কর্মন্থত্র বা বাকস্থত্র হারা ইয়াঁছে, বিহ্বল ।. 
খেউড় “'ষ্য. (স* ক্ষ্ডে। ক্ষেভো ধন কর্ণা- 

ময়ে; ক্ষ্ডো সিংহনাদে ছুরাসদে চ কুটিলে 
-_মেঃ)। অশ্লীল গীতবিশেষ, পা নদে 

শাস্তিপুর হৈতে খেঁড়। আনাইব। নূতন 

নৃতন ঠাটে খেঁড়। শুনাইব (ভাঃ)। (২) 
অশ্লীল টি 

খেউরি (গ্রাণ).''য্য. (স* ক্ষৌর)। ক্ষৌরকর্ম। 
খেঁকৃখেঁক “ব্য, রে খু ধাতু শবে। তু* 

ম* খিথি_শৃগাল)। কু,দ্ধ পশুর তর্জন 
শবে, পর: হনুমান খেঁক্খেক করিয়া 

কামড়াইতে আসে । খাঁক দেখ । থেঁক- 
খেঁকানি ''তর্জন। 

খেঁকশিয়াল "'যা. (স* থিখি শুগাল)। ও* 

কোকি, কোকি-শিয়া্য )। শৃগাল বিশেষ: 
(০০. ৬ 0109 02029101515) | শিয়াল র 

অপেক্ষা শীর্ণ । পুচ্ছ দীর্ঘ, মাথা লম্ব। | খেঁক- 

খেঁক-খেঁক শব্ধে ডাকে । (শিয়াল দেখ )। 

স্ত্রী" খেঁকশিয়ালী । ছেলে কথায়, রোদ 
হয় জল হয় খেঁক-শিষানীর বিয়া হয়__রৌদ্র 
ও বৃষ্টি পরেপরে হইলে। (হি* তে গধাঁগধিকা 

বিয়া! )। 

খেঁকা..'ধাতু (স* খিখি হইতে। কিংবা 

খাক-_খাই-করা হইতে)। খেঁকাই-_- 

খিথি শৃগালবৎ চীৎকার করি, কিংবা! খাই 

" খাই করিয়া আকুমণ করি। খেঁকানা, 

খেকানি| রর 

থেঁকী **প, (খেঁক+-ঈ)। যে খেঁক-খেঁক করে; 
অনাহারে শীর্ণ কোপন, প্রঃ-_খেঁকী কুকুর । 

থেগো ' ণ. (খাগুয়া_খেগো | খাগী শবের 

পুং)। যেথায় বা খাইয়া থাকে, প্রঃ 
গোরু-থেগো,'গৃু-থেগো॥ (গালিতে )। 

খেজার-."ষ্য. (স* খিঙ্খির)। ৃহ্মার্জনী, 

বট! । 

খেঁচ ''খিচ ধাতু দেখ। 

খেঁচকা-“'ষ্য. (খিঁচ ধাতু হইতে )। যাহা 

খেঁচ-টানা বাধা ভাব করে, প্রঃ-পায়ে 
খেঁচক1 (50181) লাগে-যেন বোধ হয় 

কিছুতে টানা বা বাধা হইয়াছে । কাজে 

খেঁচক1_ বিদ্ব | খেঁচকা.-*ধাতু, খেঁচকাই-- 

খেঁচ খেঁচ করি, অশান্ত অস্থির করি, প্রাঃ__ 

দাও দাও করিয়! রাতদিন খেঁচকায়। 

খেঁচকানা, খেঁচকানি ॥ 

খেচড়া “যয, (খচ্চর শব্দের অশিষ্ট প্রয়োগে । 
ও* থেচড়া, হি* খচড়া। কিংবা স* কুচর 

হইতে )। কুচর, ছুর্ত্ত। খেচড়াপনা .. 
খেচড়াবৎ ব্যবহার। থেচডা-**ধাতু, 

থেচড়াই-_খেচড়া হই। খেসড়ানা, থেচ 

ড়ানি।* 

খেঁচনি, ধিঁচনি "যা. ( খিচ ধাতু দেখ )। 
আঁক্ষেপ-রোগ (০017৮015107), আকর্ষণ। 

খেজুর “'ষ্য, (স* খর্জর। খর্জর-_-পি খু 

-বঙ্গদেশের ধু নহে। থূর্মা দেখ। 

খজুরী, খঙ্জ্তরিক1-_বঙ্গীদেশের খেজুর। ও* 

থজিরি। মাঁণিকে, ভারতেও খাজজুর। অতএব 

অন্পদিন হইতে থেজুর নাম আসয়াছে )। 

তালাদি বর্গের প্রসিদধ ফল ও গাছ (1179 

৮110 080, 

খেজুর-রস-"'খেজুর গাছের অগ্রভাগ হইতে 
[910021)1% 571565019) | 
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নির্গত মিষ্টরস| খেজুর্রিয়া, থেজুর্যে "৭. 

(খেজুর +ইয়া)। থেজুর সম্বপ্ধীয়, খেজুর 
গাছ হইতে জাত, গঃ--খেঃ গুড় ; খেজুর 
সভৃশ, €+--খেঃ বোনা- খেজুর ছড়াতে 

খেজুর যেমন সাজানা থাকে তেমন বোনা 

(যেমন তাঁলাই)) থেঃ গীথনি-_ইটের 
পাশে দাড় করাইয়া গাথনি। খেজ্ুর-ছড়ী "* 
ষ্য. থেজুর পাঁতার মতন রেখাযুন্ত রেশমী 

কাপড়। গৌফ-খেজুরিয়া' গোঁফ দেখ । ূ 

খেট, খেঁট (গ্রা")**ষ্য, (স* থেট )। ভোজন 

(অশিষ্টে খেট)। 

খেটে শাগ -'ষ্য. (সং ক্ষেত্র হইতে খেটে? 

ঘর)। আচ্ছুকাঁদি বর্গের বন্য শাক ৰিশেষ 
(9100101217018 ০91:0)0039)। গাছ 

বাপড়া, প্রায়ই সোজ। নহে, শাঁদ! ছোট 
ছোট ফুল, বর্যাকালে ফোটে, এবং জোড়া 

জোড়া ফুল একত্র জন্মে । 

খেতাব “'ষ্. (মা খিতাব )। উপাধি, নাম, 

প্রঃ-মন্জুমদার খেতাব । 

খেত (গ্রা*)-""ষা, (সং ক্ষেত্র)। বিষয়, 

উপলক্ষ, গাঃ-+এ খেতে মিট-মাট করা 

ভাল। 

খেত্রী "“ষ্য. ( সং ক্ষত্রিয়, ক্ষত| )। হিন্দুজাতি- 
বিশেষ। স্ত্রী' খেত্রিয়ানী (হি খতরাণী )। 

সং খট-গ্রাম হইতে ?)। নালিতা পাট | থেদ .' ধাতু. (স* খিদ ধাতু দৈত্তে )। খেদি 
শাক। 

থেড়-'ষ্য. (স* খেট)। তৃণ, খড় (পর্ববর্জে)। 

পঃ-খেড় মন্দির (শৃং পুঃ)। 
খেঁড়, খেড়, “'খেউড় দেখ । 

খেঁড়ী কলাই'*ষ্য. (স খণ্ডিক-_-ছোট মটর ? 

স* ক্ষেত্র হইতে? হি* মাঠ, মোঠ )। শিশ্বাদি 

বর্গের প্রীয় বন্য মুগ কলাই বিশেষ 
(15850105 ৪০010101601185) | লতানিয়| 

সবু লোমশ গাছ, শু'টী লোমস্ব নহে। 

দরিদ্রে খেঁড়ী কলাইন্প বড়ী করিয়া খায়। 

বিহার অ।সামে নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হয় । 

খেণে, থেনে-" ব্য (ম* ক্ষণ )। ক্ষণে (শ্রাচীন 

পদে )। 

খেত্খেত "'খুঁত্খূত দেখ। 
থেত "যয, (সং ক্ষেত্র) কৃষভূমি। খেত- 

খোলা (সহচর শব্দ)। ক্ষেত্র ও নিয়ভূমি। 

, খেতড়া "ব্য. (খেত+ড়া)। ক্গেত্রকর্ম, 
কৃষির কর্ম। খেত-পাপড়া ''ষ্য. ( স* ক্ষেত্র 

৪* ঘর-পুড়মা, ক্ষেত্র হইতে পর্পট | 
চি 

গ:-ছেলের তরে মা 

খেদা ॥ 

ঢাকায় খাদ। )। 

- শোক করি, 

খেদয়! বেড়ায়। 

খেদা ' ষ্য. (সৎ ক্ষেত্রু। 

| ভূমিপরিমাণ বিশেষ । 

| খেদা ''ষ্য. (স* খাত)। হাতী ধরিবার বেষ্টন। 

ৰ থেদা...ধাতু, (স* খেদ হইতে)। থেদাই__ 
খিনন করি, তাঁড়িত করি, গাঃ--সিংহনাদে 

খেদাইবে শৃগাল-সদূশ (মেঘনাদবধ )। 

খেদান! ॥ বাপ-থেদান। '*পিতার তাঁড়িত। 

থেদানিয়।-..ণ যাহ! তাড়াইয়া দেয়, প্ঃ--. 

| খেঃ কথা । 

৷ খেদাড় "ধাতু (স* খেদ্রত হইতে)। খেদাড়ি 

--পশ্চাঁৎ ধা'বত হই, প্রাঃ--অনস্ত বাস্থুকি 

তারে খেদাড়িআ' খাএ (শুং পুঃ)। খেদাড়া, 

| খেদ্ড়া "ধাতু (থেদাড় ধাতু আস্তে )। 

খেদাঁড়াই - পশ্চাৎ ধাবিত. করি। থেদাড়া না, 
খেদড়ান|॥ ( হি* খাদড়ন! )। 

থেদেল (প্রী*) 'প. (খাদাল দেখ। হি, 

থাদৈল)। '্থাদযুন্তু, মিশাল। 
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খেনে-"'ব্য, (* ক্ষণ)। ক্ষণে, প্রঃ--কি 

থেনে করিন্থ প্রেম ন! জানি মরম (চণ্ডী? ), 
কি খেনে বাড়াইনু পা জলে (জ্ঞানদাস )। 
খেনেক'*“বা, (ক্ষণ+এক )। একটু ক্ষণ। 

থেপ""*ষ্য. (স* ক্ষেপ)। একবার আনয়ন ও 

ক্ষেপণ, প্রঃ-_পাঁচ থেপ ইট আসিয়াছে, ছুই 
খেপ জাল ফেল! । খেপলা..'জাল দেখ । , 

থেপা “প* (সং ক্ষিপ্ত) দ্গিপ্ড, নির্বোধ । স্ত্রী 
খেপী। থেপা''ধাতু, থেপাই-ক্ষিপ্ত 
করি। থেপানা ৷ 

থেমট““ষ্য. (ম* কান্ত!) কমিতা__কামুক 
হইতে 1)। নর্তনের তাল বিশেষ । আঁড়- 
খেমটা..*খেমটার অর্ধতাল। কথায়, ঘোম- 
টার ভিতরে খেমটা নাচ--অবরোধের মধ্যেও 
দুক্ষিয়া। থেমটা নাঁচ.."বারনারীর কুৎসিৎ 
অঞ্জভঙ্জিনহ নৃত্য । খেমটা-আলী ..্য, 

( খেমট।+আলী)। খেমটা-নাটকারিণী | 

থেমা (গ্রা" )."ষাণ (স* ক্ষমা)। ক্ষমা, প্রাঃ 

থেম! ঘেন্না দেওয়া; আমার বিশেষ দোষ 

খেমা কর মোরে ( শুং পুঃ)। 
খেয়া, থে-**ষ্য. (ষ"ক্ষেপ)। নৌকা দ্বারা 

নদীপাঁর, জালনিক্ষেপ। খেয়াঘাট '.নদীর 

যে ঘাটে নৌক। পারাপার হয়। খেয়াঁরী .. 
ষ্য. (স* ক্ষেপকারী )। যে নৌকা পারাপার 
করে ( অপ্রচঃ )। খেয়া ''ধাতু, খেয়াই__ 
নৌক! পার করি, জাল নিক্ষেপ করিণ 
খেয়ান! ॥ 

থেয়াতি'"'ষা ( স* খ্যাতি )। খ্যাতি (প্রাচীন 
পদে)। অখেয়াতি ''অখ্যাতি। 

খেয়ানৎ.''ষ্য, (আগ খয়ানৎ, খিয়ানৎ)। 

অসাধুতা, আত্মসাৎকরণ, ক্ষতি। খেয়ানতী 
''ণ' অসাধু; ক্ষতিকর । ৩ 

খেয়াল ''ষ্য. (আ* খয়াল, খিয়াল)। অন্ু- 
মান, কল্পনা, মতি, ম্মরণ। খেয়ালিয়া, 
খেয়াল্যে ''ষ্য. যে কল্পনা করে, বিক্ষিপ্ত 
চেতা। বদ্-খেয়াল, বদ্-খেয়ালি-**কুকর্ম। 
থাম-খেয়াঁল, খাম-থেয়ালি "অহেতুক 

* কন্পনা। (২) ঞুপদ অপেক্ষা লঘু-প্রককতি 
গীত-বিশেষ ( প্রাচীন রীতির গীতের ব্যভিচার 
বলিয়া নাম খেয়াল )। খেয়ালী ..খেয়াল 
গানে দক্ষ (গান দেখ )। 

খেয়াশ.''্য. (ফাঁ* খুআহিশ )। ইচ্ছা, মনো- 
যোগ, গঃকাজে খেয়াশ (গ্রা" খেশ) 
নাই। অ-খেয়াশি-*অনিচ্ছ।, অমনোষোগ । 

খেরাজ ''খিরাজ দেখ। 

থেরুয়া, খেরো :'খারুয়! দেখ । 

থেল ""ধাতু, (স* খেল ধাতু )। খেলি-- 
কণড়া করি, কেলি করি; প্রঃ--ছেলে 
খেলিতেছে, সাপ খেলিতেছে। খেলা ॥ 
থেলা ''ধাতু, €থেল আস্তে )। খেলাই-_ 
চালিত করি, কৃড়া করাই, প্রঃ-_মাই 
খেলানা । খেলানা ॥ খেলানা, খেলন!'*, 
ব্য. (স* থেলনী )। খেল! করিবার দ্রব্য 
খেলআড়,খলোয়াড়'ষ্য. (খেল1+আড়)। 
খেল! শীল যার, অন্তরচলনায় দক্ষ ধূর্ত । 
খেলাড়ী, খেলাড়িয়।.“ফ্য. (খেলা +আড়ী; 
খেলাড়ী+-ইয়া)। খেলায় দক্ষ, খেল! করে 
যে। খেলা-দোলা ''ষ্য. (সহচর শব্)। 
খেল। ও দোলা, প্রাঃ_খেলাদোলা ভাঙ্িঞ 
মন্দিরে চলি জায় ( চৈতন্ত মঙ্গল) (অপ- 
ত্রংশে খেলাধুল। )। 

খেলাৎ। থিলাৎ ''ষ্য. ( আ* খিলাৎ )। সম্মান 

হৃচক বা পুরফারমথচক পরিচ্ছদ । 

হখেলাপ ষ্য. ( আ* খিলাফ )। পরিবর্তন, 

9893109787২ ফী 

৮ ২৯ 
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অন্যথা, বিরুদ্ধ, প্রাঃ--কথ্ার খেলাঁপ 

করা। 

খেলারী "ব্য. (খেলা +আরী)। ছেলেদের 

খেলানা-নির্মাণকারী। 

খেলেক যা "*ব্য, ( খাইলেক য|)। আশ্চর্ে, 

কোঁধে ( নারীভাষায় )। 

খেলো..'ণ (স* ক্ষুরক)। নীচ, নিকষ 

গ্ঃ--খেলে৷ কাপড় । 

থেশ (গ্র।+) '*খেয়াশ দেখ। 

খেশ 'য্য. (হি থেল। স* কেশ হইতে )।; 

ছক-কাটা শীতবস্ত্র বিশেষ । 
খেসারৎ "'ষ্য, (আ” খিসারা)। ক্ষতি । 

খেসারতী ."খেসারঙ সম্বন্ধীয় । 

৷ থোকুশ ..ফ্য. 

পাঁচকড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি; ননী, 
ফণী, মণি) যাদু, যাঁছুমণি, নীলমণি প্রভৃতি 
অনেক আছে। ভাল নামও সংক্ষিপ্ত ও 

বিরত করিতে ন! পাঁরিলে যেন স্নেহের 

পর্যাপ্তি হয় না। কতকগুলি নাম সংস্কৃত- 
মূলক ; যথা, পোর্টা, পাকা, কচি ইত্যাদি)। 
«কচি-খোকা, কচি-খুকী ''কোমল খোকা, 
খুকী। কণ্থায়, কচিথোকা (বা খুকী)। 
কুলায় শুয়ে তুলায় ছুধ খায়-_-অতিশয় 
শিশু (গ্লেষে )। 

(বোকশ দেখ)। পেটুক, 
রাক্ষস-বিশেষ। (গালিতে ) 

খোক্জা "যা, বড় খুঙপী। খুঙী দেখ। 
থেঁসারি : ষ্য. ( স* খঞ্রকারি__বৈদ্যকঃ | অন্ত : খোঁচ'"'ষ্য. (সৎ কুস্ত। ঢাকায় কৌচ। খুচ 

স* নাঁম ত্রিপুটি। ও" চণা, হি খিসারী )। 

শিশ্বাদি-বর্গের কৃষিজাঁত কলাই বিশেষ 
(1801)7183 52005 )। উপপত্র বড় ূ 

পাঁতাঁর মতন, শু'টি চেপট!, কলাই সকোণ। 

(খেঁসারির দাইল খাইলে নাকি সম্ধি-বাঁতে 

ধরে? এজন্য নাম খুঁড়িয়- খোড়িরা? 
খুঁড়ি কলাই দেখ)। 

খৈ-''খই দেখ। 
খোকা» খোকা -“'ষ্য.*( খকখক দেখ । খোকা 

-কবিকঃ| ঢাকায় কোকা, যশোরে 

কোদা)। শিশুর আদরের নাম। শ্ত্রী' 
থুকী, খুঁকী। শিশুর নাম যে কত আছে, 

তাহা বলিতে গারা যায় না। যে-কোন 
শব্দ__পশুপক্ষী বাঁচক, গুণ বাচক-_ন্সেহে 
দিশ্ত হইয়া মধুর হইয়া উঠে। গৃ--বিষ্ঠা_ 
গর্যস্ত পরিবতিত হইয়া গুইয়া, গুয়ে নাম 

হইয়াছে। কালা, খাদা, ভূতা, বৌচা, 

নেড়া) এককড়ি, ছুকড়ি, তিনকড়ি, 

ধাতু দেখ)। সরুমুখ লঙ্কা অস্ত্র। খোঁচা '' 

ষ্য. সরুমুখ সরু দ্রব্য। কাটা-খোচা ( সহচর 

শবা)। খোঁচনা'"'ষ্. যাহা দ্বার খোচা যায়, 

প্রঃ-বাঁশের খোঁচন। দিয়! খুঁচিয়া উনান 
ভার্তিয়াছে। (গৌজনা দেখ )। খোঁচা 

'“ধাতু, (খোঁচ হইতে)। খোঁচাই_- খোঁচা 

দিয়া বিদ্ধ করি। খোচান। ॥ 

খোঁচড়া "ধাতু. (থোঁচ! হইতে )। খোঁচড়াই 
খোঁচা দিয়া নাড়ি, বিলেখন করি। 

খোঁচড়ান! ॥ 

খোজ ''ষ্য, ( খুজ ধাতু ) ৷ অযেষণ। থোজ- 
থবর **( সহচর শব )| তত্ব, সংবাদ । 

থোজ-''ধাতু (খুজ ধাতু আস্তে )। খোজাই 
-_অন্বেষণ করাই । খোজানা ॥ ' 

খোজা 'ষ্য. (ফা*)। যে পুরুষকে ক্লীব করা 
হইয়াছে। 

খোজুয়া ষ্য. ( স* খ্ভু। টাকায় খাউচ) 
হি* খজলী / আসা" খভুরা)। খস, চুল- 
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কনা, প্রঃরস পড়ে খোজুয়া হৈতে তালা ..ফা* খুদ! তআলা)। সর্ব-শত্তিমান। 
( চৈঃ চঃ)। ( অপ্রচঃ )। 

থোঁটরা.. ধাতু. (খোঁটা হইতে )। খোটরাই 
-খোঁটা দ্বার! উল্লেখন করি, গঃ--কাটি 
দরিয়া ঈাত খোটরানা | খোঁটরানা। 

খোঁট। : ধাতু, ( খুঁট ধাতু আস্তে )। খোঁটাই 
'*“অন্ত দ্বারা এক একটি করিয়া সংগৃহীত 
করাই। খোঁটানা । 

খোঁটা ''ষ্য. (খুঁটি দেখ )। গৌঁজ। 
খোঁটা  ষ্য. (স* কুট। কুট-_মায়া, তুচ্ছ, 
অনৃত-মেঃ) কৈতব--অঃ। ও* খুন্টি 

দেবা প্রতিবন্ধক | হি" ম* খোটা- 

মিথ্যা, কৃত্রিম, দোষধুক্ত )| মিথ্য। অপবাদ, 

কৃতোপকার ম্মরণ করান!, গঃ--পাবে বড় 

খোঁটা (কবিকঃ), পাছে বল বুনিপোরে 
মাসী দেই খোটা (ভাঃ)। (২) কৃত্রিম বা 

দৌষযুত্ত, প্ঃ-_যটি টাঁকা দিয়াছিলা' সব- 
গুরি খোটা (ভাঃ)। 

খোটা-" ব্য, ( হি* খোটা-_হষ্ট হইতে । যাহার 
ভাষ৷ দুষ্ট )। বিহারের ইতর লোক । খোট্টাই 

' -ষা. (খোটা+আই)। খোটার ভাব। 

খোঁড়ল ''ষ্য. (স* কোটর। ও* কোরচ্য। 

হি* খণ্ডল! )] বৃক্ষ-কোটর। 

খোঁড়া, খোড়! ণ. (স* খোড়, খোড়র। । 

খোঁড় খোরৌ তু খঞ্জকে__ হেমঃ)। ভগ্পদ, 
খঞ্জ। জী খুঁড়ী। কথায়, কাণ! খোড়ার 
এক গুথ বাড়া--অধিক। খোঁড়া.'"ধাতু, 

খোঁড়াই--থঞ্জের মতন চলি। খোঁড়ানা ॥ 
খোদ-'ষ্য. (ফা* খুব | তু স" স্বতঃ )। শ্বতঃ, 

নিজে । খোদকস্ত। খুদকস্তা দেখ । খোদ- 
হাকিমি-.ষ্য স্বয়ং গ্রভু, এইরূপ ব্যবহার | 

খোদা : য্য, ফা" খুদা)। হয়ত, ঈশ্বর । *খোদা 

খোঁদাবন্দ..ফ্য. (ফা* খুদাৰন্দ)। প্রভু । 
খোঁদল ''ষ্য. (খনল দেখ। হি" খান্দানা, 

হি* খান্দা বা* খন-__খনিত স্বান)। গর্ভ। 
খোদা .' ধাতু. (স"* খোদিত)। খোদাই-- 

খোঁদিত করাই) খোদান!॥ 
খোন্দকার ষ্য. ( ফা" 

খোপ ''ষ্য (হি* খোপ, গুফা--ও* গুষ্ফা) 

মণ খোপ, খোঁপ, খোপভী--বা" খোপরী 
ঘর। ও* বথরা। স* ক্ষুপ--খোপ, ঝোপ । 

তুৎ খোঁপরী ঝোপরী ঘর )। ছোট কক্ষা 
প্রাঃ পায়রা-খোপ, খোপী ( স* বিটগক)। 

(২) ছুই খাঁটি কিংবা কীথের মাঝের শ্বান। 
খোপরা'''ষ্য, (স" খর্পর। হিৎ)। নারি, 

কেলের শীস। 

খোপরী, খুপরী-.'ণ. (* খর্পর | হি* খোপরী 

মাথার খুক্লী। খাঁপরা দেখ )। ধোপের 

-ঝোঁপের তুল্য আকার-বিশিষ্ট, প্রঃ-- 
খোঃ ঘর। 

খোপা * ফা. (স* ক্ষুপ হইতে? ও* খোমা, 

হি? খোঁপা । আসা* খোপা । কবিকণ ভাঃ, 

খোঁপা, পর্তুণ 0০ হইতে 1)। নারীর 
উধ্বমুখ কবরী। (ঝোপের আকার 
বলিয়া ?)। দৃষ্টান্তে, চুল নাই তার খোঁপা 

বাধা--তু* মাঁথা নাই তাঁর মাথা ব্যথা । 

খোবানী -*ষ্য. ( ফা* খুবানী )। পশ্চিম 
হিমালয়ের বাদীম সদৃশ বৃক্ষের (28003 

৪110601809 ) শুখান| ফল (৪01100£)। 

কাবুলীরা বিকুয় করে। 

খোয়া'.ধাতু, (স* ক্ষয় হইতে )। ধোয়াই 
ক্ষয় করাই, নাশ করাই, প্রাঃ বিষয়- 

সম্পত্তি খোয়ান! ।..ষ্য. তাঙ্গা ইট পাথর। 
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খোয়া-"'ষ্য, (স* খাঁদিত, খাদ্য )। আখের 

হীনরস ছিবড়া। (তু আখ খাওয়ানা )। 
(২) (হি*)। নির্জল দই। 

খোয়াড়, খোঁয়াড় ' “ব্য. (স* ক্ষোড়--আলান। 

হি* খোৰার--শুকর-রক্ষাত্থান )। গবাদি 
পশু রক্ষাস্বান। রর 

খোঁয়ার, খোঁয়ারি ''ষ্য, (ধা* খুমারী; ফা" 
থুম_-স* কুস্ত--মদ চোয়াইবাঁর পাত্র )। 

মদ্যপানজাত অবসাদ। খোঁয়ারি ভাঞ্জা 

_-অবসাঁদ নাশার্থে পুনর্বার অন্ন মদ্যপান । 

খোর.'*ষ্য. (ফা* খুর_খাদন)। খাদক, 

প্রঃ খুলী-খোর, নেশা-খোর, ঘুঁষখোর। 
খোরপোষ *'ষ্য. (ফা*)। প্রীসাচ্ছাদন | 

খোরাক..'ষ্য. (ফা" খুরাক)। প্রাত্যহিক 

ভোজ্য, খাবার। খোরাঁকি ..ভোজ্য নিমিত্ত 

খোরাকী... | তগ)লাদি, কিংবা অর্থ। 

ভোজনে দক্ষ। 

খোরা-'"ষ্য. (স* খোলক | হি” থোর--গবা- 

দিকে জলপান করাইবার ডাবা )। পাথরের : 

গভীর পাত্র । (তু* আধখোরা। খুরী )। 

থোরাসানী...ণ. (খোরাসান1ঈ) | খোরাসান- 
দেশীয় । ( জ্জোয়ান দেখ )। 

খোল...ফ্য, (স* খোল, খোলক)। মুদর্জা, 

. গাঃখোল খভাল-মৃদগ্গ 'ও করতাল; 

নৌকার গর্ভ; নালী, এঃ-_খোল বাঁটালী 
গোল বিধ করিবার নাঁলীর আকারের 

বাঁটালী; পাতার নালী-বিশিষ্ট বৌটা, 2 

কলাগাছের থোল (ঢাকায় পাচল)) 

গাছকে আবরণ করিয়। পত্রের নীচে ব! 
পার্থ যে উপপত্র (561019, 018০) থাকে, 

€18- বাশের খোল। গবাদে, কার 

শ্রাদ্ধ কেবা করে খোল কেটে বামুন মরে 

। 
! 

__তু* যার বিয়ে তার' মনে নাই, পাঁড়া- 
পড়শীর ঘুম নাই । 

খোঁলতা '“ষ্য. (খোলা +তা )! 

সৌন্দর্য বিকাঁশ। 

খোলস .'ষা, (স* খোলক ; কিংবা খোল 

" স্দূশ-খোলস )। সাপের কঞ্চুক। 

খোলা, খোলাসা ''ণ. ( আ" ফা" খুলাস! )। 

ুত্ত, স্পষ্ট বিস্তীর্ণ, নির্মল। 

খোলা ''ধাতু, (খুল ধাতু আস্তে)। খোলাই 
মুক্ত করাই। খোলানা ॥ ৭..'*উন্ুস্ত, 

প্রঃ--খোঃ জায়গা ৷ খোলা-ভাঁটি.*"( ভাটি 

দেখ)। সকলের নিকট. উদ্ুন্ত মদ্যপান- 
স্বান। 

খোলা ''ষ্য. (স* খোলক )। আবরণ, প্রঃ 

_-শামুকের, বিন্কুকের খোলা (90911); 

ফলের কঠিন আবরণ, প্রঃ -বাদামের 

খোঁলা ; কটাহাকার মৃৎপাত্র, প্রঃ-মুড়ি- 

ভাজ! খোলা) নিয় ত্বান, গ্াঃ-লইট- 

খোলা । হাতে খোল! দেওয়া হাতে 

মুখপাত্র দেওয়া, এমন নির্ধন করা যে 

_জলপানের তৈজসপাত্র পর্ষস্ত থাকে না। 

কাঠখোঁল! ''(কাঠ_নীরস )। ষে মুড়ি- 

ভাজা খোলায় বালি দেওয়া হয় না। 

খোলাম "'ষ্য.(খোল।-ভাঙ্গা)। ভাঙ্গা খোলা! । 

খোলাম কুচি ''ষ্য. ভাঞ্জা খোলার কুচি। 

থোশ : ৭. (ফা" খুশ)। শ্রীত, প্রঃ খোশ 
মেজাজ) প্রীতিকর, প্রাঃ__খোশ . খোরাকী 
__যে ভাল খায়দায় ; খোশ কবালা-_বিন 

সর্তে বিঝয়; খোশ খবর, খোশ খান! 

( ভোজন), খোশ গল্প, ঘোশ নাম, থোশবে! 

-( ফা* খুশবে|) ফা* বে বু গণ্ধ। তু 
স+ রঃ গণ্ধনে-মেঃ)--ম্ুগণ্ধ | 

বিকাশ; 
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থোশামদ, ধোঁশীমোদ .“য্য. (ফা* খুশামদ )। : গগন-..য্য. (স*)1, আকাশী। গগন ফাটান! 
চাটুবাদ। খোশামদিয়া খোশীমীদ্যে | চীৎকার করা। গগ্নন-ভেরী যয, প্লব- 
(খোশামদ +ইয়া)। চাটুকার; প্রীতি-জনক। | বর্গের পক্ষীবিশেষ 0০11081), 19916091703 

খোষা ' যয. (স* কোষ) ফলশশঙ্তার্দির 01011025151) | জালপাদ, শাদা! বা ধূসর 

আবরণ, 12-কলাইর খোষ| ; মাকুন্দ। : বর্ণ। জলা, নদীতে থাকে, ভাল উড়িতে 
থোস ''ষ্. €(স* খস)। খস, পাঁচড়া ।* গারে কিস্তু চলিতে পারে না। লম্বায় বৃ 

[এ 

(160) তিন হাতের উপর হয়। পূর্ববঞ্জো দেখা 

খোসলা ''ষয, (স* কোষ হইতে 1)। মোটা ৷ যায়। 
কাপড় বিশেষ ( কৰিকঃ), মোট! মাছুর। | গঞ্জা!: ব্য. (সূ*)। গঞ্জানদী, অসাধু মিথ্যা 

খ্যাতাপন্ন ''ণ. (স* খ্যাত--তাবে ত+আপন্ন |, উত্তির পাপ হইতে রক্ষ! পাইবার আশায় 
বিখ্যাত। গঞ্জ! নাম উচ্চারণ, গ্ঃ-_গঞ্জা বল (তু' 

খিষ্টান, থিস্তান '“ষ্য. (ই* 0105081) | যিশু- ঈ রাম, বিষণ, মহাভারত, দুর্গ বল)। গঞ্জা 

থিষ্ট-জ্নাকারী মম্প্রদায়। স্ত্রী" খিষ্টানী। . নারায়ণ বরহ্ম.**মৃত্ার পূর্বে গঞ্জা ও নারায়ণ 
িষ্টানি "'ধরষ্টানের ব্যবহার। খষ্টানী-*: ব্রন্ধ স্মরণ। গঞ্জাধাত্রা '.গঞ্গাতীরে মৃত্যু 
িষ্টান-সদৃশ। নেটিভ খিষ্টান ''(ই* 81৮৩ , কামনায় মৃত্যুর পূর্বে গঞ্জাতীরে গমন। 

-_দেশীয় )। এ দেশীয় যে লোক খিষ্টান গঙ্গাজল .'নারীদিগের সইর নাম বিশেষ, 
হইয়াছে। .  গঞ্জাজল যেমন পবিত্র ও লোভনীয় তেমন 

খিষ্টাবব".ষ্য. (ই* 01115, স* অব) | থি, টের র সই। গঙ্গাজলী করা! ..অস্তিমকালে মুখে 

জন্ম হইতে যে অব্দ গণিত হয় (শকাবে ! গঞ্গাজল দান? হাতে গঙ্গাজল লইয়া শপথ 
৭৯ যোগ করিলে খিষ্টাব প্রায় আসে )1 ূ করা। গঞ্জাপ্রাপ্তি, গঞ্জালাভ -গঞ্গাতীরে 

। মৃত, মৃত্যু। গঙ্জাপুত্র ''নিয়জাতীয় শব- 

দাহক।* মা গঙ্জা। ''গঞঙ্গানদীর তুল্য গভীর 
বা! (উপহাসে ), প্রঃবিদ্যায় মা গঞ্জা। 

গ.'ষ্য, (স*)। ব্ঞ্জন বর্-অক্ষর | | গঞ্জা যমুনা দ্বিবর্ণ দ্রব্যের মিশ্রণ, সোনা" 

গইচ, গঁচ  গোছ দেখ । _. বুগার নির্মিত ভূষণ, পিতলতামা নির্মিত। 
গইড়, গণ্ড় .গড়ি দেখ। "1 গঞ্জা-ফড়িঙ্ঞা ' ফা. খভুপত্রী বর্গের পতঙ্জা 

গইত, গণ্ত *.( গতি দেখ)। গতি, অবস্থা, বিশেষ ( 078551000৩1) সবুজ বর্ণ। 

প্রঃ-গণ্ত করা_ শ্রাদ্ধ করা ( অশিষ্ট ), সমুখের পা অগ্রীদিকেস্জীকে বলিয়! কল্পনায় 

গঁত হওয়|_ প্রয়োজনে আস । গঞ্গাকে নমন্কার (18705) | 
গইরা, গহিরা.'*ণ. (স+* গভীর)। গভীর। . গচ.'ষ্য. (ম* গচ্ছ হইতে? গছ দেখ)] 
গইল (শ্রা') .'ফ্য, ( স* গৰালয় )। গোশালা। | কাগড়ের বুনি ব! ঘনত| | 

গইল ঘর '.য্য. গো-গৃহ। * | গচ্চা'"*ষ্য. (গচ্ছিত হইতে )| নষ্ট হইলে 
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দ্ক্ডতোগ, গা? গচ্চা ( দেওয়া, যাঁওয়া, 

লাগ! )--অনর্থক প্রতিশোধ । 

গছ .'ষ্য. (স" গুচ্ছ) গোছ* ধান; 

গাছ গছ বীধে ) সাবন মাসেত ধান হইলেন 

গছ ( শৃং পু$)। 

গছ ' ধাতু, 

সংগৃহীত হই, উপস্থিত হই, এটাক! 

গছিয়াছে। গছা॥ গছ .'ধাতু, (গছ ধাতু 

আস্তে)। গছাই-_-উপস্থিত করি, লেজ কাটি 

গছ।য় ফুললরা বরাবরে ( কবিকঃ ', কোটালে 

গছায় নৃপবর ( কবিকঃ)। গছানা॥ 

গচ্ছিত "'৭. (স* খুচ্ছ+ইত)। স্ত/পীকত, 
্স্ত। গচ্ছিতী ''ণ. স্তাস্ত করা হইয়াছে 

যাহা, এ2--গচ্ছিতী টাকা । 

গজ.-গজ' বা. (স* গজ, গন্জ, গুঁজ, গুন্জ 

ধাতু শবে; গর্জ, গদ ধাতুও হইতে পারে)। 

অক্পষ্ট শব্দে, অল্পষ্ট তসনার, প্রা“ 

দিনরাত গজ্গজা'নি সহা হয় না, কেহ কেহ। 

টাকা গজগজ করিতে দেখে বা শোনে। 

গিজ-গিজ..'ব্য. অস্পষ্ট ভত্সনায়; দেহের: 

বৈকলো, এাঃ-ঘামে গা গিজ্গিজ করে। 
গুজ্-গুজ'.'ব্য, অস্পষ্ট কথোপকথনে, কুন | 

ণাস়। 

গজ ' ব্য. (স*। গজো মানে মতজ্াজে_মেঃ)। 

(১) ছুই হস্ত পরিমাণ (৩৬ ই), ( পাঁদোন । 
হস্তদ্বয়--শবকল্পে)। পাক! গঞ্জ চলিত 

গজ অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ গজ ( ৩৮ ইঞ্চি) 
(২) হস্তী। গজকা*ষ্য. (হি* গজগা )। 

গজের ঘাড়ে লম্বিত কেশম্তবক, ঢাঁকের 

, মাথায় পাখীর পালথ-গোছা। গজমতি, 

গজমোতি-: ষ্য. (স" গজমুন্তা)। হাতীর 

দাতের গোড়ার মুত্তা, বৃহৎ মুক্তা, শি 

(স* গুচ্ছ হইতে )। গছি-_ 

গজল "'ষ্য. 

গলায় গজমোতি মুস্তার হার (বালক- 
বালিকার সরস্বতী-বন্দনায় )। গজবত্ত,. ষ্য. 

(স*)। হাঁতীর দাত (£431)) মানুষের 
দাতের সমুখে বা পাশে যে াত হয়। গজ- 

কচ্ছপের যুদ্ধ--মহাতারতে বর্ণিত গজ- 
কচ্ছপের যুদ্ধ; তত্তুল্য ব্যাপার। 

গজ ..ফ্. (ফাঁ*)। ছোট কাঠী, মাঁপ-কাঠী, 
বন্দুকে বারুদ ঠাসিবার লোহার শিক) 

শিক, প্রঃ-ই/কার গজ । 

গজ-পিগ্ললী ..ষ্য. (স*)। কচুআদি বর্গের 
রোহিণী বল্লী (9০170270505 ০0180108115) 

গাইঠে গাইঠে শিকড় বাহির হয় এবং 

তন্বারা অন্ত গাছ চড়ে। (ভাবপ্রকাঁশে 

চবিকাফলের নাম গজ-পিগ্নলী )। 

গজরা : ধাতু, ( সৎ গর্জ ধাতু )। গজরাই-- 
গর্জন করি। গজরানা ॥ 

চি 'গজ-গজ রব। গজ -গজ দেখ। 

(আ*)। স্তোত্র; প্রণয়-বিষয়ক 

০ 8 গজল করিলা তুমি আজব 

কথায় ( ভাঃ) 

ন্ গজর। সং গর্জন ?)। 
পেটা ঘড়ীতে ৪টা, ৮টা, ১২টা, বাঁজাইবার 

পর ৪, ৮, ১২ বার দ্রুত বাদ্য। 

গজ "ধাতু, (ও* হি" ম*ভে বা* গজা ধাতুর 

অর্থনাই। অতএব স* শবের অর্থসম্প্র- 

সারণে বা* গজা ধাতু। আসা" গজ ধাতু। 
স* গচ্ছ-গাছ হইতে )। গজাই-_-গাছ 
হই, নূতন পল্লব হই, এাঃ_-গাছ গজায়, 

গাঁতা গজায় ; গজদস্তের ন্যায় বহির্গত হই, 

প্রঃ--শিং গজায় । গজানা॥ গা! ''ষ্য. 

মুতন কোমল শাঁখ| | চীনির রসে পা- 

করা. ঘিতে ভাঁজা ময়দার ছোট মোটা পিঠা । 
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জিব! গজ! ''ষ্য,. জিহ্বার আকারের লঙ্কা: "গর্ভ, টেঁকীর মুফল-পতন-গর্ত। গড় 
গজজা। কাঠ * টে'কীর গর্ভের কাঠ। গড় করা. 

গজাল ''ব্য, (গজা ধাতু দেখ)। মাথা; হন্তদ্বার পদবেষ্টন করিয়া প্রণাম (কৃতি 

চাটাল লোহার লঙ্ব! কাটা, এাঃ-_গজালে ! বাসে শিয়লি। শিয়লি-_শিকলি_-হাতের 

গাথিল পাটী (কবিকঃ)। (শুং পু শিকলি করিয়া পা জড়াইয়! ধরা ), মাথা 

গোঁজাল; গৌঁজাল- গোৌঁজতুল্য বলিয়া ?)৮. দিয়! ভূমি স্পর্শ করিয়া ঠাকুর-দেবত| ও 
গজী-..ষ্য. (ফা')। মোট। পাতল! স্বতী কাপড় | গুরুজনকে প্রণাম (ও* মুঝ্ডিয়! মারিবা_ 

গঞ্জ..ধাতু, ( স* গনূজ ধাতু )। গঞ্জি__গঞ্জন! | মুণ্ড_মাথা দিয়া আঘাত করা। ইহাতে 
করি। (পদ্যে)। বোধ হয়, গড় করা__মাথা ঠুকিয়। পায়ের 

গঞ্জ : যা. (সৎ ফা* )। হাট, প্রঃ_সিরাজ- | কাছে গর্ত করা )। 
গঞ্জ সিরাজ দ্বারা স্বাপিত হাট; ধান্যাদি । গড় .ধাতু. (স* ঘট ধাতু । শুং পু:_-গ্রঠ ধাতু, 
শন্ত-কুয়বিক্য-স্বান। পঃ--সত পল সুনার কান্ত গঠিআ| জুগাঁএ। 

গঞ্জনা ''ষা. (স*)। তিরঙ্গার, ভন)! প্রাচীন বা*তে গড় ধাতু । ও* গড়ণ, গটিবা 
দোষ, গঃগঃ দেওয়া। -_বা* গড়ন, গড়া ৷ হি” ঘড়না৷ গঠনা-- 

গঞ্জিকা '' গাঁজা দেখ । .বা* ঘটনা, নির্মাণ করা। মণতে ঘড় ধাতু 
গঞ্জিয়া ''গাঁজিয়। দেখ । ! নির্মাণে; ঘটন, ঘটনা নির্মাণ, নির্মিত 

গঞ্জি, গেঞ্জি 'ষ্য. ( ই* 2ে০০15069 00111 : দ্রব্য)। গুড়ি নান করি, প্রাঃ__ গহন! 

মোটা স্থতার জালের মতন বোনা ছোট! গড়ে; ঘটন। করি, € £--মন-গড়া কথা। 

জামা। গড়া । গড়ন॥ গড়নিয়া *ষ্য. (গড়ন+ 
গট্-গট.**ব্য. (খটখট শবের রূপান্তর । কিংবা! ইয়া )। গড়ে যে, গড়ন-দার | 

স" গুণ ধাতু পেষণ হইতে । দস্তে চলন: গড় “যা, (গোড়_পদ হইতে? তু" মাথ। 
শবে, প্রঃ _গট্-গট করিয়া চলা-_যেন মাটি] পেছু)) স্,ল নির্দশে, এঃ_-গড়ে ছুই টাঁকা 
পেষিয়া চল! | (গুটিগুটি অন্ত শব)। 1 ্থলনির্দেশে শতকে । গড় পড়ত! ফ্য, 

গঠ ''ফ্য. (হি* | স* গভ বা গর্ত হইতে। হি” | স্থল গণনায় যত পড়ে ৰা দিতে হয়। 

তে অর্থ গড় )। ছুর্গ, গড়, গাঃ__গঠ হইয়]। গড়. 'ষ্য. (স* গডক--অঃ)1 পচাজলের 

বসা--যেন শত্র; হইতে রক্ষিত দুর্গ হইয়া, | মতন্ত রিশেষ (90101000109105 [0070 

নিশ্চিন্ত হইয়া । ৃ (8093) । চেঞ্ামাছের মতন আকার। পিঠ 

গঠন ""ফ্য. (স* ঘটন। গড় ধাতু দেখ)। ; জষৎ্ সবুজ, পেট হলুদ । মাথার পাশে কাল 

গড়ন, নির্মাণ। | ডোর! থাকে । 

গঠিত .'৭. (স* ঘটিত )। ঘটিত, নির্মিত। | গড় গড় বা. (স* ঘর্থর। স" দ্বু ধাতু মেনে, 
গড় .'ষ্য. (স*)। পরিখা । গড়থাই ''ষ্য, | স* গড় ধাতুও সেচনে)। মেঘাদির অব্য্ত 

( সহচর শব, গড় +খাত )1 পরিথা। গড়! গড়গড় শবে, প্রঃ--মেঘ গড়গড় করে! 
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অঙ্লীর্ণরোগে পেট গড় গড় করে। গড় 

গড়ানি; গড় গড়ানিয়া ॥. গুড় গুড় "ব্য, 

গম্ভীর মুছু গড় গড় শবে, প্র; 

গুড় করে। গড়গরড়। '*ধাতু, গড় গড়াই__ 
ঘর্ঘর শবে গড়াইয়া যাই । 

গড় গড়া-'ফ্য. (গড় গড় হইতে )। ছোট হুক! 
বিশেষ। গুড় গুড়ী-''ছোট গড় গড়া । 

গড় গড়া'-'ষ্য. ( স* গবেধুক|, ও* গর-গড় )। 

'ধান্তাদি বর্গের দীর্ঘাযু ঘাস বিশেষ (7095 

খড় 

২৩ হাত লম্বা হয়। ফল গোল, মটরের 

মতন। 

গড়নদার ' ষ্য. ( বা" গড়ন+ফা* দার)। যে 

পিত্তলাদি পিটিয়। জিনিষ গড়ে । 

গড় বড় '.ষ্য, (হি")। উলটা-পালটা, ক 

গড়! "ধাতু, (গড় ধাতু নির্মাণে আস্তে) 

(0215, (015: 1801101772-101)1) | 

মেঘ গুড়, 

যাওয়া, এপাশ ওপাশ. করিয়া শয়ন। গড়া- 

লুঠি “ব্য, (গড়া ও লুঠ ধাতু । প্রায় সহচর 
শব্)। গড়ান ও লুিত হওয়া, ওঃ 
ধুলায় গড়ালুঠি দেওয়া । গড়ানিয়া ' ৭. 

( গড়ান+ইয়। )। যাহাতে গড়াইয়। 

* পড়িতে হয়, 2--পুকুরের গঃ পাড়। 

গড়ানি-*ষা. (গড়া +পানি )। গড়াইয়া 

যে জল পড়ে৷ 

গড়! ধাতু, (স* গল ধাতুর বাঃ আস্তে )। 
গড়াই__নির্গলিত করাই, ধার! বহাই, প্রঃ 

_কলমী হইতে জল গড়াও) ঘুর্ণিত করাই, 
€1ঃ-_চাক। গড়াইয়া গড়াইয়া আন । (এই 

অর্থ হয়ত ঘর্থর হইতে )। গড়ানা । 

গড়া ''ষ্য. ( হি" গাঢ়া, স* গাড়)। গাঢ় 

বোনা মোট। বস্ত্র বিশেষ, প্রায়ই ছু-স্ৃতী। 

(কবিকঃ)। ফুলের মোটা মাল! (গড়ি! 
রা 

গড়াই-__নির্মাণ করাই । গড়ানা॥ গড়া- | দেখ )। 

পেট। '*ণ. পিটিয়া নিিত, মিথা শেখানা, | গড়া ' .ষ্য. 

প্রঃ-গঃ সাক্ষী । 

« গড়া "'ধাতু. ( স" গড় ধাতু ক্ষরণে, গল ধাতু 

ক্ষরণে পতনে, গৃ ধাতু সেচনে আছে। 

কিন্তু ইহা হইতে বা*তে গড় ধাড়ু হইত, 
গড়। হইত না। গড়া ধাতু সকর্মক অকর্মক 

ছুইই হয়। এই হেতু বোধ হয় গড়া 

নাম ধাতু । ও* হি* -বহ ধাতু, ম* বাহ, 

গল্ত ধাতু । বোধ হয় স* 
ুর্ণত হইতে )। গড়াই.''নির্গলিত হই, 
ধারা বহি, €;-_জল গড়াইয়। পড়িতেছে; 

ঘুর্ণিত হই, প্রঃ চাঁক! গড়াইয়! যাইতেছে । 
*গড়ান।॥ গড়া-গড়ি '“ষ্য. (স* বর্ণিত হইতে)। 

এদিক ওদিক বূর্ণন। বিছানায় গড়া-গড়ি ূ 

দেওয়।_বিছানা ও দেহ পংস্গার জড়াইয়| , 

গলিত্ত, গডিত, 

(সং ঘর্ঘর হইতে )। তামুক 
খাইবার হস্ব-নল গড়-গড়!। 

গড়ি-মষি "ষ্য (স* গড়ি-অলস গবাদি) 

গলি ছুষ্ট বৃষঃ শত্বোৎপাধূর্বহ, শক্তি 

থাকিতেও অলস । গড়ি মহিষের ভাব__ 

গড়+মইযি_-গড়িমষি। ও* গড়-মসল )। 

অলস ছুষ্ট মহিষের ভাব, আলস্য । 

গড়িয়া, গড়্যে 'ণ. (স* গড়ি+বা" ইয়[)। 

দুষ্ট বৃষের স্ায় অলস, অলস। গতর- 

গড়িয়৷ ''ণ. শারীরিক শ্রমকাতর। 

গড়িয়া, গড়্যে "'ষ্য. (গুঁড়ি হইতে )। ছের্দ- 

কর! কাঠের গুড়ি । 

গড়িয়া, গেড়্যে ““ষ্য. (সৎ গর্ত_গড়+ইয়া। 

হিৎ গঢেয়া )। ছোট পুকুর বা ডোবা. 
গাড়িয়। দ্বেখ' 
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গড়িয়া, গড়্যে-*'ণ. (স* গণ্ডকা-_-ছোট 
গোলা । কিংবা স্ গাঁড় হইতে। ও, 
গজরা )। গোল পুপ্প-গুচ্ছে রচিত, গাঁট়- 
রচিত, পাঃ-_গড়িয়া মাল! । 

গড়িয়াল-“*ষ্য. (গড়িয়া 1আল 1)। খয়রা- 
মাথা মাছরাঙা পাখী বিশেষ (781007)। 
মাছরাজা দেখ। 

মহাশএ ( শুং পু$)। 

গট "'ধাতু. (গড় ধাতু দেখ)। গড়ি__ 
নির্মাণ করি। (প্রাচীন বা")। 

গণ ““ষা. (স*)। সমূহ, সজাতীয়, প্রঃ_ 
মন্ষ্যগণ; স্বপক্ষ, দল, গা:--গণসহ সদা 

বিলসিব গৌরচন্দ্র;) জ্যোতিষিক সংজ্ঞা 
বিশেষ, প০-দেবগণ | 

গণ "ধাতু, ( স* গণ ধাতু সঙ্খানে )। গণি । 
সঙ্থ্যা করি, গ্রাঃ--টাকা গণি) অবধাঁরণ 
করি, প্রঃ_-কোঠী গণ; নিশ্চয় করি, প্রাঃ 
_-বিপদ গণা। গণা॥ উপদেশে, পয়স। 
লবে গঁণে, পথ চলিবে জেনে। গণা- 
গণতি-''ণ. (বা* গণ!-স* গণিত, গণতি 
স* গণিত। সহচর শব্দ)। গণিত,অবধারিত। 
গণা-গাথা *'৭. (প্রায় সহচর শব্দ )। গণিত 
ও গ্রথিত। গণা "'ধাতু. (গণ ধাতু আস্তে )। 
গণাই-গণন। করাই, ফল নিশ্চয় করাই । 
গণাঁনা ॥ গণক''ষ্য. (ম")। গণিতজ্ঞ । 
দৈবজ্ঞ। গণন .'ষ্য. (স*)। সঙ্্য-করণ, 
ফলজ্ঞান,। ফল-অবধারণ, এাঃ--বিবাহের 
পূর্বে গণন--ভাবী দম্পতীর মিলন-ফল- 
অবধারণ। গণৎকার ''ষ্য. (স' গণিত- 
কার)। ফলাফল-গণনাকারী 'দবজ্ঞ |, 

গণতি ..ফ্য. (সং গণিত )। গণিত, গণনা, 
পঃ-লোক গণতি ক্ররা। (গুণতি নহে)। 

গণাই..*যা,(স* গণেশ --গণা +আর্ী আদরে)। 
গণেশ দেব। (কবিকঃ)। 

গণা-গোষঠী ''ষ্য. (* গণ-_সজাতীয় +গোষ্ঠী)। 
" গোষ্ঠী ব বংশের সুমুদায়। 
ূ গণিয়ারি "ফা. ( স* গণিকারিকা । অন্য নাম 

গড়।র (গ্রী*) বা, (স*গৰুড়)। গৰুড়। 
পক্ষী, পাঃ--কপাট ঘুচাএ দিল গড়র | 

অগ্নিমস্ব। ও* অগবথু। স* গণিকারিক! 
_গণিং তর্কং করোতি_-অঃ টীঃ; এই 
বুৎ্পত্তি নিরর্থক । বোধ হয় অগ্নি-কারিকা 
শের বূপাস্তবে গণিকারিকা )। ভাণ্তীরাদি 
বর্গের চিরহরিৎ ছোট তরু-বিশেষ (1৫1- 
12 1116621100112 )। প্রায়ই সমুদ্রের 

নিকটখ্খ প্রদেশে জন্মে। কাষ্ঠ সুগণ্ধ, 
পাতাও সুগণ্ধ। ডাল ভাঙ্গিলে শব হয় 
( এজন্য স* নাম কণিকা )। পাঁত। অভি- 
মুখী, মতগ্তাকর; ফুল ছোট আপীত, 
বর্ষাকালে ফোটে। ইহার শুখানা ডাল 
ঘখিয়া পূর্বকালে অগ্নি উৎপাদন করা 
হইত। 

গণ্চ ষ্য'(স")। গাল, কপোল) দেহের 

রশ্থি (8187); পঞ্জিকার যোগ-বিশেষ। 
গণ্ডগোল ''গোল দেখ। গগু-্রাঁম '.ষ্য. 

(স*)। বৃহৎ গ্রাম। গঞ্খ-মাল! : ষ্য, 

(স*)। ঘাড়, বগল, কুঁচকি, গলার গ্রস্থির 
স্কবীতি-রোগ (5০০0018 )। গণ্ডমূর্থ "'ষা. 

(স*)। অতি-নির্বোধ। গঞ্খ-শৈল ..ব্য. 

(স*)। ভূকম্পাদ্দিতে পাতিত বৃঃৎ শিলা- 
খণ্ড। গণ্ডরণ ''য্য,। (স*)। দেহের, 

্র্ির ব্রণ। গণ্ডে-পিন্ডে খাওয়া , পায়ের, 

পিপ্ডিক! হইতে গাল পর্যস্ত ভোঙ্জন, অতি 

ভোজন । 



গঞণ্ডা '.যা, (স* গণ্ডক )। গণ্ডার (প্রাচীন 

বা*)। (২) চারি কড়া; চাঁরিটা দ্রব্য 

সমষ্টি; অল্প সঙ্যক, প্রঃ-ছু গঞ্ড।। 
নিজের গণ্ডা ''নিজের প্রাপ্য ৷ গণ্ডাকিয়! "* 

ষ্য. (স* গণ্ডাক+বা* ইয়া)। গঞ্ডা- 

সম্বপ্থীয়, গপ্ডায় গঞ্ডায় গণনার রীতি বাঁ 

গণিত। ৪ কড়ায় ১ গন্ডা (সৎ গঞ্ডাক)। ৫ 

গণ্ডায় ১ বুড়ি (স* বোড়ী_-পণচতুর্থাংশে। 
ও* ম* বোঁড়ী)। ৪ বুড়িতে ১ পণ ( স' 

গণ)। ৪ পণে১ চৌক (গ্রাৎ চোক। 

স* চতুফ্ষ)। ৪ চৌকে ১ কাহন (স*. 
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বাড়ীতে গঞ্ি দিলে সে বাড়ীতে ভূত-প্রেত 
ও চোর-ডাকাইত ঢুকিতে পারে না। গঞ্চি 

দরিয়া মানুষকেও স্বস্থানে আবদ্ধ করিয়। 

রাখিতে পারা যায়। তখন সে ইচ্ছামত 

গগ্র বাহিরে যাইতে পারে না )। 

(স*)। এক কোঁষ জল। গ্রঃ 
করিয়া লাগ|-আচমন করিয়া ভোজন 

গাবস্ত। ফিরা গণ্ডষ দ্বিতীয় বার ভোজন, 
পুনর্বার চেষ্টা। মুখে গণ্ডুষ জল দেওয়া-- 

পীড়ার সময় রোগীর মুখে জলপ্রদান; 

মবণাস্তে তর্পণ | 

কার্ধাপণ | ও* কাহাগ )। ( পুর্বকালে ২০টা ূ গঞ্ডেরী ব্য. হি*। স* কাস্তার-ইক্ষুভেদ )। 

কড়িতে & (এক পাই), ৮০ট| কড়িতে 
/০১ ১৬ পণে ১/ছিল। এক কাহন কড়ির 

মূল্য এক টাকা ছিল (কবিকঃ দ্বেখ )। 

কাট! আখ । গোলাপী গঞ্ডেরী-' "গোলাপ 

জলে সিন্তু কাট। আখ । গাঁণ্ডেরী "আখের 

জাতিবিশেষ, ঢাকায় চাঁষ হয়। (আথ দেখ) 

গঞ্ডার ''ষা, (স" গণ্ডক, গণ্ড | প্রাচীন বা"! গৎ..ষা, (স" গতি)। গান নাই, শ্বরের 

গণ্ড|, যথা, গণ্ডা বলিদান অভঅ। কৈল: 

পান (শুং পুঃ)। মাপিকেও গণ্ডা। ও, 

গঞ্ডা, হি* গৈঁড়া, মণ গেঞ্ডা)। নাসকার 

সম্ম,থে খড়ী-বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ চতুষ্পদ জস্ত, 

গতিমাত্র। গৎ বাজানা_সারিগামাদি 

নাত সুর যোগে রাগ্রাগিণী প্রকাশ করা। 

বীধ। গঙ্' নির্দিষ্ট গতি, নির্দিষ্ট সুর 

সংযোগ । 

(২7170905105)। এদেশে ছুই জাতি আছে। | গতর -'ষা, (স" গাত্র। তু স* গত্বর-- 
এক জাতির (1২181700609 01010011715 ) 

থডী বড়; পুং স্ত্রীর উভয়েরই হয়। গায়ের 

পাশের চর্ম বড় বড় অবুর্দময়, বর্ণ কাল- 

পাশুটিয়া। আদামে আছে। অন্য জাতির 
(01111000105 ৪07051০0১) কেবল পুং 

গণ্ডারের খড়গ হয়| গায়ের চর্ম কাঁটা কাটা, 

বর্ণ পাশুটিয়।। সুন্দরবনে এবং পূর্ববঞ্জো ; গতা "ধাতু, (স* গত - প্রাপ্ত )। 

আছে। 

*গঞ্চি দ্য, (সং গ্--চিতু ) | সীমারেখা ১ 

অস্থায়ী (দেহ)। শরীর | গতর খাটানা-_ 

শীরীরিক পরিশম কর। গতর পৌষা--দেহ- 

ধারণ। গা-গতর "'ষা. (সহওর শব্)। গাত্র,গ্াঃ 

_ গায়ে গতরে ব্যথ৷ হওয়া । গতর-খাগী ** 
(ষ্য. যে নারী শরীর নষ্ট করিয়াছে__মরিয়াছে 
( গালিবিশেষ)। পুত গতর-খেগে। | 

গতাই-- 

প্রাপ্ত করাই, প্র“টাক! গতাঁনা__-অনিচ্ছু- 
কের নিকট টাঁক। গচ্ছিত করা । গতানা ॥ 

মন্রযোগে বেষ্টনরেখ। বা বৃত্ত (প্রায়ই নারী ; গতাগতি''ষ্. স)। গমনাগমন, প্ঃ_-লোক 
ভাষায়। কৃত্তিবাসে গণ্ডি দেওয়া,মাণিকেও। গুতাঁগতি | 
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গতায়াত-' “ক. (স*)। যাতায়াত, আনা- গদড়া ''যা. (1 হি" গৃদড় - ছড়া কাপড়; মৎ 
গন । গর্দা_ মোটা । ফা* গর্দা হইতে 1?) শখ 

গতি, গত", (স* গভি)। গমন), পাট ইত্যাদির জট| ব! আবর্জনা । 
উপায়, প্রঃ--আমি ন। থাকিলে তোমার গদাই-লক্ষরী ..ণ. অতিমূছ, মন্দ, 2: 

গণ্ত হবে না। গতিক "যা, (স*)। | চীল। (গদাঁধর লঙ্কর নামে কেহছিলকি? 
জীবনবাত্রা, নির্বাহ, প্রা৮-এজনার প্রাণ , ফা* গদাই-ভিক্ষুক, লঙ্বর_ নাবিক। 
গতিক; অবস্থা, প্রাঃ--মেঘের গতিক তল ভিক্ষুক ও নাবিক'মন্দগতি হয়।) 
নয়। গতি-বিধি-'*ষ্য, গভির উপায়, । গদি..ফ্য. (হি*গর্দী। ও গদী, ম* গাদী। 
যাতায়াত, প্রাঃ--বাতাসের গতিবিধি বদধ | গাদ ধাতু দেখ)। সিমুলতুলার পুৰু 
বেগতিক-.ষ্য, (ফা* বে, স* বি); বিছানা; কাহারদের কীধের পুরু কাপড়; 
ছুরবস্থ!, নিরুপায়। রাজাসন, গঃ--মহস্তের গদি, রাজা গদিতে 

গতুয়া, গণতো ''ণ. (স* গত+বা" উয়!)। যে! বসেন; ব্যবসায়ীর নিজের আসন। গণি- 
সময় গত হইতে দেয়, অলস। .. ফ্ান...ফষ্য, (গদি+আন)। যাহার-_ষে 

গন্ত (গ্রা") ''ষ্য. (স* গর্ভ)। গর্ত। | ব্যবসায়ীর গর্দি--আড়ত আছে। 
গদ .'য্য, (স* অগদ -ওষধ হইতে ?)! ভুক্ত : গদোল, গঁদল -.ষ্য. (সং গঞ্ডোল_-গণ্ডুষ 

অন্লাদির সার, গাঃ--পিঠার গদ অনেকক্ষণ । . হইতে? খদল হইতে ?)। শিশুকে ছুধ 
থাকে। ৷ খাওয়াইবার পিতল কিংবা রুপার কোশী। 

গদ ''য্য. (হি*গোদ। স*খুন্দ? স*গণ্খ। গদ্য "যা. (স*)৭ 'পাদরুত বিচ্ছ্দশূস্ত ক্রিয়া- 
ফা* গন্দ-_গণ্ধরস ?)। বাবলা! প্রভৃতি | কারকাদি-পদপ্রবাহ' ( প্রবোধ উঞ্জিকা)) 
গাছের চটচট! আঠা (9010) উপহাস (কৃত্তিঃ অরণো। গ্রামে চলিত আছে), 

গদ্-গদ ''বা, (স*গদ ধাতু কথনে; মেঘ, সঙেকত, প্রাঃ--হেন বুঝি গদ্য মোরে করিল 
শবে )। অব্যন্ত ক্ঠশবে, প্রঃ- আহলাদে | যুবতী (কবিকঃ) (এই অর্থ অপ্রটঃ)। 
গদ্গদ ''আহ্লাদে ভাষণ সুস্পষ্ট নহে। গধা "ধাতু (স* গণ্ধ হইতে । গণ্ধন মুৎসাহে 

গদ-গাছ ''য্য, (স* অগদ-ওষধ, গদ-; স্তাৎ প্রকাশনে চনে চ হিংসায়াম্-- 
রোগ)। রোগ-নিবারণের ওষধি | (২)বিদেশী | মেঃ)। গঁধাই-_ছুর্গন্ধ হই, প্রাঃ_মিঠাই 
ক্ষুপ-বিশেষ (4১106107081 210. 45096 গধাইয়াছে ; গণ্ধ সুচনা পাইয়া নিজের 
80181159118 )। পাত! বড়, পুরু, মাংসল, 

প্রায় শাদা, ধারে কণ্টকী। অনেক বৎসর 

পরে লম্ব। শীষ বাহির হইয়া তাহাতে শাদা 
শাদ| ফুল ধরে ( এজন্ত ও* নাম বারবর্ষা-_ 
দ্বাদশ বর্ষে ফুল ধরে)। পাতার আশ 

হইতে শল্তু দৌড়ী হয়। « ূ 

কার্ধ-সিদিধর নিমিত্ত অগ্ঠের অনুসরণ করি, 

গ্ঃ--বড় লোঁকের কাঁছে গধাইয়! যাওয়া । 

গবানা ॥ 

গন্গন ''ব্য. (সং গন্জ, গুন্জ ধাতু শবে । 

স* অগ্নি হইতে )। গঞ্জনায়, পাঃ--সকল" 
কাজেই গন্গন, মানুষ কি করিবে? আগুনের 
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প্রাবলো, প্ঃ--আগুন গন্গন করে, যখন তৈল (70127 [858 011) হয় । গণ্ধবেণে 

আগুন হইতে ওঠা বাতাসের শব্ধ শুনিতে “'হ্য (স+ গণ্ধবণিক)। হিন্দুজাতিবিশেষ 
পাওয়! যায়। গন্গনা, গন্গনিয়। *'ণ. দীপ্তি- | স্ত্রী* বেণেণী। গণ্ধ-ভাহলী-“'ষ্য. (স' গণ্ধ- 
শীলী, গ£__গঃ আগুন । গন্গনা নি॥ গুন্ ৷ ভদ্রা, গণ্ধালি-_বৈদ্যক)। গীঁধাল দেখ। 

গুন্ .*ব্া বীণা ও ভ্রমরের মৃছু গঞ্রনে।.. গণ্ধ-মাদন'-ষ্য, (স+)। রামায়ণের সর্ব- 
গণ্ধ"*ষা (স*)। পুষ্পচন্দনাদির গণ্ধ, সৃষ্ট: ও্ষধ-পূর্ণ পর্বত-বিশেষ। গণ্ধমাদন আনা 

চন্দনাদি গণ্ধ দ্রব্য, বা*তে প্রায়ই, ছুর্গ'খ | « --আবশ্তক দ্রব্য খুজিয়া না আনিয়! আব- 

(ভু* ফা* গন্দ, গন্দা_ছূর্গধ)। গণ্ধ-! শুক অনাবশ্তক সমুদায় আনা। গণ্ধ-রস 
'“ষ্.(স*)। শলাই (স* শল্লকী ) বৃক্ষের গোকুল!'" ব্য. (স* গণ্ধ-নকুল )। নকুল- 

বংশ্বে প্রাণী-বিশেষ (115 50811 0৮০৮! নির্যাস, গণ্ধবিরজ! | (শল্লকী বৃক্ষের এক 
৬1561110818 10919000161515) | মাছ-; নাম রসা)। গণ্ধরাঁজ.: ষ্য. (স*? স" নাম 

ভোদড় অপেক্ষা ছোট; লেজ কৃমশঃ সরু; ূ মুদগর পুণ্প)। আচ্ছুকীদি বর্গের পুপক্ষুপ 

কটা রঞ্জ; তাহাতে লঙ্কা লম্বা কাল ডোর! | বিশেষ (081061018 10118) | চীনদেশের 

থাঁকে। লেজে কাল! শাদ| শাখ খাকে। গাছ, মানুষের সমান উচ্চ হয়। ফুল শাদা 

অগ্ডকোঁষের কাছে গম্ধপ্রব্য থাকে । ফল! বড় বড় স্থগণ্ধ। গন্ধেশ্বরী "ষ্য. (স")। 

মূলখায়। গণ্ধক...যা. (স*)। গীতবর্ণ! গণ্ধবণিকের উপান্ত দেবা। 
উপধাতু বিশেষ (5010%:01)। গণ্ধ-নকুলী | গন্প-কাটা "৭. (স্ব হইতে গন্না)। স্ব 
“যা. (সং)। রাঙ্গাদি বর্গের নুগণ্ধ গাছ! কাটা যার, কবশ্ধ। 

(/১০8170006 080111958)7 (২) আসাম : গপ্গপ...ব্য. (কপ্ কপ দেখ । হি* গব্ব)। 

ও ব্রহ্মদেশের সুগন্ধ গাছ বিশেষ (01- | দ্রুত ভক্ষণে, প্রঃ-গপ্গপ করিয়া! সন্দেশ 
0111)128. 07017005) | (সং গণ্ডালী ) অন্য গেল|। 

স* নাম সর্পাক্ষী )। গণ্ধ-বিরজা ''ষা. (স* | গপ্প ব্য. (গল্প দেখ। ফা* গপ)। গল্প। 

গণ্ধ-রস ?)। হিমালয় প্রদেশের সরল বৃক্ষ : গঞ্প-সপ্প -গল্-স্বল্প। ফা" গপ-দগ।। গল্প 

বিশেষের (21005 10051009118, 1,017 ও সল্প কথ] । গঞ্লিয়া, গঞ্গ্যে' এ, (গঞ্প+ 

16260 110) তৈলবত নির্যাস । বার্ণ] ইয়!। ফা" গপিয়! )। থে বৃ গল্প করে; 

হয়। এই নিধাঁদ চোয়াইয়! রজন ও তারপীন | , প্রগল্ভ। 

(স* সরল দ্রব) পাওয়! যায়। ' গণ্ধ-বেণা ** ; গফ ''ণ. (ফাঁ*)। ঘন বোনা (কাপড় )। 

্. ( স* গণ্ধতৃণ, ভূতৃণ )। ধান্যাদি বর্গের | গবয় ''ষ্য. (স*। হি" গয়াল)। গোৌ-সদৃশ 
বেণাতুল্য তৃণ বিশেষ (4১0৫1920807 ; চতুপ্পদ (1303 ?0769119)। গৌর অপেক্ষা 

501)021181)01)05,. 01000900950 ০1 ছোট; প! ছোট, গলকম্বল বড়, শিং প্রায় 

$/৪01)। পাতায় নেবুর গণ্থ আছে (ই* | সোজা, মাথা গা খয়গ-লাল, কিন্ত পা 

[.60)01 61859) এবং পাতা! হইতে সুগন্ধ | শাদা। ( গয়াল দেখ |) 

| 

ৰ 

] 
| 

] 
| 
| 
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গবর্ষেন্ট চ্য্, (ই* 0০৮৪1011611 )। রাঁজ- | গমক-"ষা. (স*)। সেতারা্দি যন্ত্রে সুরের 

শাসন, রাঁজসরকাঁর। কম্পন, এক সুর হইতে অন্ত স্থুরে দ্রুত 

গবা'" ষ্.(স* গো! হইতে । তু" স* অতিগব | গমন । গান দেখ। 
_অতাস্ত মূর্খ )। মূর্খ, নির্বোধ | গবাকান্ত : গম্গম ব্য. (সৎ গম ধাতু গতিতে )। 
'* যা. (কান্ত দেখ)। গো-শ্রেষট, মূর্ের ] লোকের নিঃশব সঞারে, গম্ভীর ভাবে (স* 
প্রধান। গবাটিয়া ৭ (গবা7তা7ইয়া)। | গম্তীর--গম ধাতু হইতে), প্রাঃ_-কাছারি 

গবার ভাব-বিশিষ্ট ) নির্বোধ-প্রায়। *. 1  গম্গম করে, €লাকের গমনাগমন আছে 
গবুচন্জ. যা. (গবা দেখ । বোধ হয় প্রাচীন ; অথচ নিঃশব্ (হি* গহমাগহম 9) তোপের 

গোপীটাদ রাজার নাঁমের সহিত সন্ব্খ 

আছে )। হবুচন্ত্র নামক কানননিক নির্বোধ 

রাজার যোগ্য নির্বোধ মন্ত্রী গবুচন্ত্র। (গবুচন্তর 

শবে, প্রঃ গমগম তোপ আবাঁজে (ভাঃ), 

প্রায়ই গুড়ম্ গুড়ম। গুম্গুম "বা, কীল 

মারার গম্ভীর শব্ধ । 

গমাগম "ষা. (স*)। গমনাগমন। 

গনুজ-''গুস্বজ দেখ। 

গম্ভীরা .-ষ্য. স* গম্ভীর হইতে)। মন্দরের মধা 

--গবাচন্ত্র। গবাকাস্ত দেখ। কান্ত শর্ষে 

চন্ত্রও বুঝায় )। 

গভীর.. ণ. (স*। স* গভীর, গন্তার শবদ্বয়ের 

এক অর্থ । বা'তে পৃথক হইয়াছে)। ছূর্গম, 

নিবিড়, অতি নিম্ন,প্রাঃ_-গঃ জল, বন,রাত্রি, 

নদী। (কিন্ত, গম্ভীর _ ছুশ্রবেশ, উদার, 
পঃ- প্রক্কতি, শ্বান গম্ভীর; তু* গাস্তীরয্য | 

গেল ছৃহ্ঠার হৈল শিশু প্রায়__চৈঃ চঃ)॥ 

গভীরা--গম্ভীর! দেখ। 
গম, গোম'*ষা. (স* গোধুম | ও* গহম, হি" 

গেই,, ম* গই,)। ধান্তাদি বর্গের প্রসিদ্ধ 
শম্ত (11690111001 50128916011 

বঙ্জাদেশে চারি জাতের কৃষি প্রসিদ্ধ | 

গয়লা যয 

ভাগ, প্তঃ--গ্ভীরার দ্বারে কৈল আপনি 

শয়ন ( চৈঃচ)। 

গয়বি'' ৭. (আ” গয়েব -লুক্কায়িত )। গুণ, 
লুক্কায়িত, "পা? বি খেলা-ছক ন! 

দেখিয়! দুরে থাকিয়া শতরঞ খেল|। 
গয়র, গয়ের ' ষা. (স* গহুবর, বক্ষঃগহ্বর 

হইতে 1? )। গা শ্র্েম্মা। 

(স* গোপালক-_ গোয়াল! । 

নদীয়ায় গোয়াল। ,৪* গৌড়। মাঁণিকে 

গোয়াল, গয়লা)। গোয়াঁল| । স্ত্রী" গয়লানী। 

(১) দুধিয় কোমল শাদা, (২) জামালী-- ! গয়1'"'ষা., (স*)। বিহারের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। 

(আ* জমালী--লাল ) কোমল লাল» (৩). 

গঙ্গাজুলী-_কঠিন শাদা,(৪) খেড়ী_-কঠিন 
লাল। গমগাছের রোগের মধ্যে গেরু রোগ 

(৮113590 1050 720001018 ) প্রসিদ্ধ । 

এই রোগে পাতায় গেরু বর্ণের দাগ হয় এবং 

গাছ নিস্তেজ হইয়! পড়ে । গেবু রোগ কৃ 

বর্ণ ও গীত বর্ণও হয়। 

গয়ালী “'ষ্য. (গয়!+আঁলী)। গয়াতীর্থের 
পাণ্ড। গয়াংগচ্ছ করা'..পিতৃলোকের 
উদ্দেশে গয়াতে না গিয়া ঘরে বসিয়! পি€ু- 

দান কালে বলা হয়, গয়াংগচ্ছ। কিস্ত, 
কোথায় -গয়া, আর কোথায় পি! ইহা 

হইতে, যাচ্ছি যাও বলা, আলম্তে যাইতৈ 

বিলম্ব কর! । 
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প্রেম ব্যন্তু। রসে গরগর রসের অন্তর, মোই 

মে মরম জানে (চন্ডীঃ)। (স* গর্জ ধাতু 

গয়াল ''ষ্য. (স* গবল-_বন্ঠ মহিষ। স* গবয় । ূ  

ও* গঅন্ত )। গৌরুর তুল্য আরণ্য জন্ত 

বিশেষ (01002177305 099113) | গবয় ৃ গঙ্জনে ), গঞ্জনে, প্রাঃগর-গর গরে গরজে 

দেখ । (ও"তে গয়াল ও গৌর নামক পশুর! ফণী (ভাঃ)। গরগরানি॥ গুর-গুর ..ভয় 
নাম উলট। পালটা হইয়াছে। গয়্ালের শিং শ্ীতাদিতে কম্পনে, প্রঃ--ভয়ে বুক গুর্গুর 

প্রায় সোজা, গৌবের ভিতর দিকে বাঁকা, ূ করে) মালেরিয়। জরের আকূমণ সময়ে 

কতকটা মহিষের মতন ও"তে বাকা শিং | বুকের গুরগুরানি হয় । 

গয়ালের, মোজা শিং গৌর্রে। স* গবাক, . গরজ .'ধাতু, ( স* গর্জ ধাতু )। গরজি-_ গর্জন 
গবয় দেখিলে ও* নাম ঠিক )। [করি (প্রায়ই পদ্যে )। গরজা ॥ 

গয়ালী..'গয়া দেখ । ৷ গরজ ''ষ্য. (আশ )। ওৎস্থক্, প্রয়োজন | 
গয়েশ্বরী ''ণ. (গয়েশ্বর1ঈ )। গয়া নগবে ' গরজী ..ণ. স্বার্থপর। গরজিয়! ..৭. (গরজ+- 

নির্মিত, গঃ_গঃ পাথর । ইয়া )। গরজী | বে-গরজ-*নি-স্বার্থ। গরজ 

গর, গার "প্রত্যয়, (ফা*-ম* কর, কাঁর)। . বড় বালাই '.গ্ায়োজন বিপদ-সরূপ, সুতরাং 
কার, কর্তা অর্থে, প্রঃ-কারিগর-স*ৎ প্রয়োজন হইলে লোকে কুকর্মও করে । 
কারিকর। গরি, গারি '*(ফাঁ"-স* করি, গরদ "যা. ( স* গরাধিকা--লাক্ষা-কীট 

কারি)। কতৃত্ধ, কর্ম, গ্র£_কারিগরিনস” . হইতে?)। তুঁতপোক1 হইতে উৎপন্ন পাঁট 

কারিকরি। (5111) | 

গর ..বা, (আঁ গৈর- ভিন্ন) | "শব্দের আদিতে গরব.."ষা. (সৎ গর্ক)। গর্ব | গরবিয়া, গরবো 

বসিয়। অভাব, ভিন্না বুঝায়, যথা,_গর-. "'ণ*(গরব+ইয়া)। গর্বা। স্ত্রী গরবী, 
আবাদ-_অক্ুষট, অনাবাদী; গর-ইকৃতিয়ার . গরবিনী (পদ্য )। গরবিত 'গধিত দেখ। 

_-অনায়াত্ত; গর-এলাকা---অন্ত বা ভিন্ন গরম ""ষা.(ফাণ। স* ধর্ম গ্রীষ্ম )। শীষ্ম, 

অধিকার; গর কবুল--অস্বীকাঁর। গর জেল! . উষ্ণ । পচা গরম .যে গ্রীষ্মে ঘাম নির্গত 

অন্য জেলা; গর পছন্দ_-অগনোনীত) : হয় (নির্বাত ও বাশপময় উষ্ণ বায়ুতে )। 
গর বন্দবস্ত-_অস্থির, অব্যবস্থিত। গর-মিল ' শুখনা গরম *-ষে গ্রীষ্মে ঘাম হয় না(সবাত 

_ অমিল; গর হাঁজির_-অন্ুপপ্থিত, গর ' অন্ন আদ্র উষ্ণ বায়ুতে)। ক্ষ কুষম গরম 

হাঁজিরি অনুপস্থিতি । | *(কুষম দেখ)। কছুঞষ্চ। গরম হওয়া] .. 

গর-গ€চ...ষা. গলগঞ্ দেখ । দেহে গ্রীষ্ম অনুভব । পেট গরম হওয়া...পাঁক 
গর্গর ''ব্য' (স+ গুধাতু ভক্ষণে, বিজানে, ' যন্ত্র কৃপিত। গরম মসল! **উদ্ণবীর্ধ উপদ্বর। 

বিজ্ঞাপনে, বর্ণনে । গৃ ধাতু হইতে গুরু শব্দ। ৰ গরম মেজাজ 'কৌপন ভাব। বাজার গরম 

. স" গর্ব ধাতু গর্বে )। উৎসাহনে, গর্বে, গরঃ ূ '*বিব্বুয় বাহুল্যে পণ্যের মৃল্য-বৃদ্দি। গরম 

রাগে গর্গর। লাল গর্গ্রা .“উজ্জল । কাপড়.. শীতবন্তর যাহাতে দেহ গরম থাকে । 

লাল। প্রেমে গরগর মন (চৈ চঃ)-মনে |. গরমাগরম "'গীরম টাটকা । গরমাই ".ষ্য. 
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গরীব ণ. (আ*)। দরিদ্র, দীন। গরীবী... 
গরীবের যোগ্য, প8--গঃ চীল। গরীবানা 
'* গরীবের বৃত্তি, কর্ম | গরীব-গুর্বা..(আ)। 
দীন-দরিদ্র (সহচর শব্ব)। গরীব-নবাঁজ .. 
দরিদ্রের আশ্রয়দাতা । গরীব-পরোয়ার . 
দরিদ্রপালক। গরীব-ছুঃখী...( আ*+স" 
শবের মিলন) । “্দীন-ছূঃখী। 

গনু'' গোবু দেখ । 
গরুড় (গ্রা* গড়র)" যা. ( স* গরুড় )। বিষুণর 

বাহন পক্ষীরাজ। (২) প্রসহবর্গের শ্রেন 
বংশীয় পক্ষী বিশেষ (1006 1:9219, 

08115 )। প্রায় ১৪ হাত লম্বা হয়। 

পক্ষ চক্চকা কাল-খয়রা। ভারতবর্ষে শীত 

খতুতে আসে। পার্বত্য প্রদেশে থাকে। 
মৃগ, মেষ, ছাগ-শাবক নখরবিদ্ধ করিয়া 

তুলিরা লইয়। যায়। কোথা? কোথাও 
ফুরৃূস, কোথ্ুও বা কোড়ল বলে। সিংহ- 

(গরম+আাই, ভাবে)। গরমের ভাব, গ্রীক্ম। 
গরমি.'“ষা. (গরম+ই, ভাবে)। তাপ, উদ্মা, 
গ্রীষ্ম । গরমির ব্যারাম 'উপদংশ রোগ ূ 
(550101115 )। 

গরল''ষা. ( স*)। সর্পবিষ, জন্ত;র বিষ, প্রাঃ 
-_মাঁকড়সার গরল। 

গরসাল ''ষা, (ফাঁ*)। 

(কবিক£। ( অগ্রচঃ)। 
গরাদে ''ষ্য. (পর্তৃণ 21806-8 78101091 

লোহার মোট! 

নৃতন মুসলমান 

07800 ৬10]. 1১815 )। 

শিক (11020 10 )। 

গরান, গরাণ 'ষ্য. (€? গোড়--পা, শিকড় 

হইতে?) ্বন্দরবন ও সিত্থগ্রদেশের ' 

সমুদ্রকুলের ছোট গাঁছ বিশেষ (0০110199 
091000116918) 9110 0. 10৯0181)18- 

18. 1110 10171151050) | ডাঁল হইতে ঝুরি 

নামে। ছাল ও ফলে কষায়ীন (81010) 
আছে | গরান কাঠ ই“্ধনে উৎকৃষ্ট। উহা | ভূমের করুল পাঁখী স* করুর হইতে পারে। 
হইতে কলিকাঁ হার গরান-হাটা | কিস্ত, এই পাখীর মাথায় বিষ-পাথর পাওয়া 

গরাস (গ্রা" )' যা, (সৎগ্রাস)। গ্রাস ধাতু, | বায়। গুড় সাপের যম। ইহা হইতে 
গরাসি পদে গরুড়-মণি বাঁ মরকত-মণির বিষাপহত্ব 

গবি কলাই**'ষ্য. (? গারো হইতে? হি* ভাট | খ্যাতি? (রত্র-পরীক্ষ! দেখ )। হাঁড়গিল! 
কলাই)। শিশ্বাদি বর্গের কলাঈট বিশেষ ! পাঁখীকে হিণ্তে 'গরুড় বলে। (৩) অপুষ্গক 
(915 0106 508, 11১0 907 0681] )। বন্ শাক বিশেষ (201001017 )। 

ত্রিপর্, লোৌমশ ; শুঁগিতে ৩1৪ কলাই। চীন 

ও জাপান হইতে আনীত। পুর্ব 9 উত্তর 
বঙঞ্জে চাষ হইঙেছে। যাঁবভীয় কলাইব 

পুরবঙ্জে ও স্বন্বরবনে আছে। অন্য বৃক্ষে 

জন্মে। * পাতা শত্তু, পাতার শিরার উপরে 
উপরে রেণুস্বলী জন্মে। 

মধ্যে গরি কলাইতে মাংসীর ও স্নেহ পদার্থ: গর্জ ""ধাতু. (স" গর্জ ধাতু)। গঞ্জি-_গর্জন 
অধক আছে। জাপানীদের এক গ্রধান 

ডাইল। 
করি, পঃ--যত গর্জে তত বর্ষে না, মেঘ 

গর্জে ৷ গর্জা, গর্জন, গর্জানি। ৃ 
গরিষ্ট ''ণ. (স*)। অতি গুরু, প্রঃ-_গঃ ! গর্জন" ফ্য. (স*1)। অতিশয় উচ্চ তনু, 

ভোজন, গঃ লোক । বিশেষ (1)10651090810ঘ5 (810175003) | 
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চাটিগায়ে আছে । গাছের গোড়ার নিকটে | গর্ভ-আব-''ষ্য. (স"ট। গর্ভ-পান্ত) ইহা. 

চিরিয়া আগুন ধরাইলে নির্যাস_-গর্জন তেল 
-"বাহিরায়। এই নির্যাস বাঁণিশে লাগে। 

গর্দ! .'ষ্য. (ফা*। তু* সং .গরদ--বিষ। বা 
ও* কোতরা_কাল গুড় মল)। ধুলি, 
মলি | 

গর্ভ ..ব্য. (স”)। গাধা? 'গাধার তুলা বোকা 

(গালি)। 

গর্দান-..ষা, (ফা* গর্দন)। ঘাড় বা গলা; 
মাথ।। গর্দান কাট! ..শিরশ্ছেদ। ঘাড়ে 

গর্দানে এক.""ঘাড় এত মোটা যে মাথার 
আস্ত বুঝিতে পারা বায় না। গর্দানি -"ষ্য. 

অর্ধচন্ত্র। 

গর্দেশ "'ষা. (ফাঁ*)। ভ্রমণ, পরিভ্রমণ, রদ, 
পঃ- গোলাম গর্দেশে খাড়া (ভাঃ)-- 

গোলাম ঘুরিতেছে। ( অপ্রচঃ ) 

গবিত, গরবিত 'ণ. (স" গর্ব ইত-_মহ- 

কুত। গৌরব +ইত- গৌরবিত, সংক্ষেপে 
গবিত্ হইয়াছে | তু* কি গুরু গৌরৰ গৃহের 
কাজ (জ্ঞাণদাস))। গুরু প8-শুর- 

গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে (ভ্ঞানদাস); 

গৌরব, গ্রাঃ__ধরম করম গেল গুরু গরৰিত 
(চগ্ডীঃ); অতিশয়, প্রাঃ -এইরূপে বস্ধ্ধরা 

গর্বিত ভতসনে ( ভাঃ)। (অপ্রচঃ) 

গর্ভ "'ষা.(স*)। ভর,ণ) কুক্ষি গা ছুষ্ 

লোকের গর্ভে টাকা পড়িলে পাঁওয়। কঠিন? 

অভ্যন্তর, নদীর গর্ভ । গর্ভ-োড় "" 

ষ্য. কল! গাছের বাসন! দ্বারা আবুত খোড়) 

পত্রাদিতে আবৃত শশ্ত, গাঃ--ধান গাছের 

* গর্ভথোড় । গর্ভ-ধারণী '*ষ্য. (স" )। শিশুর 

জননী। গর্ভপাত "'ষা, (স*)। ভ্রণের 
অসময়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া ( 01309111260 )। 

হইতে গাঁলি (20০91601)। 

গর্রা...ষ্য (আ” গর্র'-দর্প? ফা* গরাঁর-_ 

কুলকচা ?)। (হাসির) আোত। 

গল "ধাতু. (স* গল ধাতু )। গলি-_জল 
" ধারাবৎ পতিত হই, প্র; ছেদ দিয়। জল 

গলে) প্রবেশ করি, গা3-স্থচে সুতা গলে 

না) মণ্ডের তুল্য দ্রব হই, গ্রাঃ--ভাত 

গলিয়। গিয়াছে; দ্রব হই, পঃ-_সোনা 
আগুনে গলে। দেহ গলিয়| যাঁওমা_ক্ষত 

হইতে পুষ রন্তু ক্ষরণ। হাসিয়! গলিয়া পড়! 
_-দ্রবীভূত হওয়া। গল! ॥ পচা-গলা ' ণ' 

( সহচর শব )। গলতি *'ষা. যাহা ছিদ্র 

পথে গলিয়া পড়য়াছে। গল! ''ধাতু. (গল 
ধাতু আস্তে )। গলাণা। 

গল্ই "'্য. (হি* গলহী-নৌকার গল|। সৎ 
গল হুইতে )। নৌকার সমুখের সরু ভাগ 
নৌকার অগ্রপশ্চাঁৎ সনু ভাগ । 

গল-কম্বল -“ষ্য. (স*)। গবাদি পশুর গলার 

নিষ়ন্ব ল্বিত মাংস। গল-গণ্'"'ষ্য. (স)। 

গলার গ্স্থর বৃদিধ (৫০1৮০) । 

গল্.গ্ল "ব্য. ( স* গল্ভ ধাতু প্রগলভতায়; 

স* গল ধাতু ক্ষরণে, অ্রবণে )। শ্রাগল্ভ 

হানতে; এঃ-গলগল কনিয়া হাসা, গল্ 

গল করিয়া বকা। ভক্ষণে, প্াঃ_-গল্গল 

করিয়া ভাত গেলা; পতনে, প্রাঃ ছিদ্র 
দিয়। গলগল জল গলিতেছে। গল্ গলা, 
গল্গলিয়া ''ণ. দ্রবভাবাপন্ন, প্রাঃ গঃ 

ভাত; শিথিল, গাঃ-_গঃ বন্ধন । 

গলঘসি ''ঘলঘনি দেখ। 

গলৎকুষ্ঠ-.'ষ্য. (ন*)। যে কুষ্ঠরোগে রক্কজাব 

হয়। 



ূ 

গলৎ, গলদ.'.ব্য, (আ* গলৎ)। মিথ্যা, 

অসত্য, ভূল। গোড়ায় গলদ.''আদিতে, 

কারণে মিথা। গলতি -'ফ্য. ভ্রম, ত্রুটি, 
দোঁষ। 

গলা'“ষ্য. (স* গল--ক্ঠ)। ক, প্রাঃ 

২১৭ 

গলায় ভাত লাগা, গলা শুখাইয়া যাঁওয়ু) 

বাগ্যন্ত্, কণ্ন্বর, গাঃ--গলা মিষ্ট, গলা 
সাঁধা। গলা-কাঁটা...ষে গল! কাটে; ছলে 

সর্বস্ব হরণ করে,ঃ--গলা-কাটা দৌকানী। 

] 

করিতে পার! যায়, এইহেতু গলি)। ছুই 

পাশে বাড়ী থাকাঁতে অল্প-পরিসর পথ) ছুই 
অগ্গুলীর মধ্যস্থিত স্বান। অলি-গল...যা, 

(অলি দেখ; ছুই ছাইচের মাঝের গলি। 
সহচর শব )। অলি এবং গলি।গলি-ঘুচি, 
গলি-ঘুঁজি.'(গলি ও ধৌজ। সহচর 

শব্)। প্রায় অন্ধকার গলি। প্রঃ. 

চৌদিকে প্রাচীর উচ! কাছে নাহি গলি ঘুচা 
(ভা)। গলি পথ ''ষ্য. অল্প পরিসর পথ । 

গল] খস্থস, খুন্খূস করা'''গলার কণ্ড | গলিজ .'ণ. (আ*)। নোংরা, দুর্গন্ঘময়, ঘন 

য়ন। গলা-গলি ''এমন প্রণয় যে পরম্পর 

কঠ আলিঙ্ান করিয়! বেড়ায় । গলা-টিপি 
দেওয়!...গলায় হাত দিয়! টেপা । গলায় 

বস্ত্র দেওয়...বিনয়ে, সম্মান প্রদশনার্থে। 

গলায় দোড়ী '.ধিক্কারে, লজ্জায় উদ্ব্থনে 

গ্রাণত্যাগ ৷ গল!-ধাকা-.'গলায় হাত দিয়া 

ঠেল!। গলাবন্দ **(ফাঁ বন্দ)। গলায়, 

জড়াইবার বন্ত্র। গল!-ফুল ''গোরুর রোগ- 

বিশেষ (গোরু দেখ )। গলাফোলা'"' 

গলার গঞ্-স্ফীতি ৷ গল! বাচানা ''প্রাণ- 

রক্ষা। গল| ভাঙ্জা। ''ক্স্বরের বিকৃতি । 

গলা তাঁড়।...ককে তাড়ন, তর্জন করিতে 

গল! বসা-.'কণ্ঠস্বর মন্ত্র হওয়! ৷ গলা ধর! 

.**কণ্ঠস্বরের মৃছ্তা। গলা-বাজি ''বৃথা 

বন্তুতা দ্বারা কণ্ঠের ব্যায়াম। গল! সাধা *' 
কগম্বর সাধন। চাঁপ! গল! -'অতীক্ষ কণ্ঠ 

স্বর। সাধ! গল! ''সাধিত স্বর। হীঁড়িয়া, 

ছেড়ে গল! '"কণন্বর এত নিয় যে মনে হয় 

] 

] 

র 

বদতি-পুর্ণ। 

গল্প (গ্রা" গঞ্প) "“ষ্য. (স* জনন; জস্বানে 

গ। তু* স" গল্ভ--ধৃষ্ট। ফা" গপ)। 
ৃষ্টতাপুর্ণ কথ| | গন্প-স্বপ্প ''গল্প ও স্ু-অল্প 

কথ! ( সহচর শব্ব)। গল্প-গুজব..'গল্প ও 

মিথ্যা সংবাদ । গন্লিয়!.'ণ. (গল্প +ইয়)। 
গল্প বলিতে দক্ষ বা উৎসুক । 

গন্গস ব্য, (স* কষ ধাতু কর্ষণে। স* ঘ্বৃষ 

ধাতু ঘর্ষণে)। কৌধে গাত্র কর্ষণে কিংব! 

ঘর্ষণে, গ্রঃ-রাঁগে গা গন্গস করে। গিঙ্্- 

গিস-"'ব্য. (সৎ দ্বুষ ধাতু)। জনতার ধর্ষণে, 

গ্রঃলোঁকে মজলিশ গিম্গিস করিতেছে) 
ঘামে গ! গিস্গিস করে কগ্)য়ন। লোকের 
কথাও কখন কখন গিস্-পিসাঁনি বোধ হয় 

_কর্ণকণ্ডুয়ন। 

গন্ত যা ('ফা* গফ্ত্)। ভ্রমণ, অন্থন্ধান- 

নিমিত্ত ভ্রমণ। গস্তানী-''ষ্য, (ফা* গষ 

তনী)। যেনারী বেড়াইয়া বেড়ায়; যে 

ঠাড়ীর ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে 

গলানী.'*ষা. ( স* গলবশ্ধনী। হি* গলাসী-- 

স* গলরশ্মি)। গোবুর গলবুণ্ধনী। 
গলি-'ষা. (হিৎ গলী | গলিতে--কষ্টে প্রবেশ 

বৃত্ত গর পুরুষের অনুসণ্ধানে ঘুরিয়। 

বেড়ায়। " 

গহনা, গয়না..ষ্য. ( সৎ গ্রহণীয় হইতে। ও, 

গহণা, হি* গহনা, মণ গহনা, গহিন|। হি" 
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গহনা, ম* গহাণ-_-বন্ধক 7 হি* গহনা-পত্র, সহ হওয়া। গায়ে হলুদ...বিবাহের পূর্বে 

মণ গহীণ-পত্র-বশ্ধক-পত্র | তু" বা" বরকন্তার দেহ নির্মল ও সুগণ্ধ করণার্থে 

গহনা-গাঠি_শ্রহণ ও গ্রশ্বন)। হ্র্ণাদি, হরিদ্রা কুঙকুম গোরোচনা দেহে লেপন। 

ভূষণ; পণাদ্রব্য। গহনা-গীঠি.'*( গ্রহণ ও গা জুড়ানা..'মনের সন্তোষ পাওয়া। গা 
স্ব ও* গহণা-গঠ্চি )। ভূষণ ও মূল্যবান করা..মনোৌযোগ করা। গা খসা '*গর্ভ- 
দ্রব্য (যাহ! গাঠি দিয়া, সাবধানে রাখা হয়)। আব (নারী ভাষায়)। গ! পাতা...মনো- 

গহনা-পত্র''গহনা-সমূহ (পত্র দেখ)।; যোগ করা। গায়ে নাম লেখ! থাকা... 
গহনার নৌকা...পণ্যবাহী নৌক| ৷ | অধিকার শ্বীকার। গায়ে ফু দিয়! বেড়ান! "* 

গহরি.ষ্য. (হি*)। কালবিলম্ব। ।_ প্রয়োজনীয় কর্তব্য অবহেল! করিয়া! কেবল 

গহিরা, গহেরা'''ণ. য্য. (স* গভীর)। ও*  বেশভূষাঁয় সময় কাটান! । 
গহেড়া ; হি" গহির1 )। গভীর, গভীরতা । গা...ব্য, (গো দেখ)। অনাদরে সম্বোধনে, 

গ1...ষ্য. (স* গাত্র। এ বিভক্তি যোগে গায়. অপরিচিতকে সঙ্বোধনে। 

হয়)। দেহ) বহিংপৃষ্ট। গা-গতর"" (গাত্র+ র গা-.'ধাতু, (স* গৈ ধাতু । স* গায়তি-_বা" 
গাত্র)। সর্বগাত্র ৷ গা কেমন করা ''অস্বাস্থয . গাঁয়। য় স্বানে হ হইয়া গাহ ধাতুও হয়)। 
বোধ (ডু মন কেমন করা)। গা! কাপ।..'ভয়ে , গাই-_গান করি; দৌষগুণ কীর্তন করি, 

কম্পন। গ! জালা"' জরাদিতে গাত্রদাহ; প্রাঃ_লোৌকে অপধশ গায়। গাঁওয়া। 

কোধে ঈর্ষায় গাত্র-দাহ। গ| ঝাড়া দেওয়া! গাঅন! ॥ গাঅন-বাঁজনা...গীতবাদ্য। 

-শড়াইয়! অঙ্জা-প্রত্য্গ টানিয়া প্রস্ততত গাওয়া, গাআ ..ধাতু. (গ! ধাতু আস্তে )। 
হওয়া । গা ঝাঁড়িয়! ওঠা-*'বেগে ফড়ানা। ; গাঁওয়াই, গাআই-_গাঁন করাই। গাওয়ানা, 

গা ঝিম্ঝিম, মেজ-মেজ, মাঁটমাটি করা''' | গাআনা॥ 
(দ্বিবুত্ত ধাতু-শব্ দেখ)। , গ টেপ, | গাগা, গীকৃগীক'"'ব্য (স* গম ধাতু গমন্)ে। 

গ! মলা" সংবাহন। (মানুষের গ| টেপা, । যাঁতনায় 'যাই-যাই' শবে, বৃহৎ চতুষ্পদ 
গবাদি পশুর দলা, মলা)। গা ঢাকা'"' ; অন্তর যাতনার ধবনিতে। প্রঃ--বাঘ গাঁকৃ- 

লুকান! ৷ গ! টালা'**শয়ন। গা তোলা'.' ! গাঁক শবে পলাইল। 

উ্থান। গ! ফোলান৷'* গর্বে, উৎসাহে দেহ: গ''ষ্য.( স* গ্রাম। এ বিভন্তি যোগে গায়, 
স্বীত করণ। গাঁজোরি'' (ফাঁ* জোর)। ; --গ্রাম। হি* গীঁৰ। নাঁমবাঁচী হইলে 

বল প্রয়োগ। গা পাতিয়া লওয়া-..প্রহার | (কোথাও কোথাও) গাঁও)। গ্রাম। পাড়া- 
তর্না-সহন। গা ভাঙ্জা!.'অগ্জাভঙা | | গাঁ..ষ্য, (স* পাটক+-স* গ্রাম। সহচর 
গা মোড়া '*'এ পাশ ও পাশ গাত্রচালন। শব্ব। পাঁড়া দেখ )। গাঁ, ছোট গ!। ঘর 

গা-সহা.'গায়ে সহ হয় এমন, গ্ঃ-গা"। গা! '*যে গ্রামে নিজের বাঁস। পর গঁ. "অন্য 

মহ! গরম; পোষা, গায়ের নিকটে আসিতে গ্রীম। বিশ্নান! গা! "ভিন্ন গ্রীম। গী-আলী 

ভয় করে নাঃ অভ্যন্ত, প্রঃ__গালিমন্দ গা-। (গ্রা* গেঁআালী)-'ণ. (গীঁ+আলী-” 

| 
র 

ূ 

€ 
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সন্বন্ধীয়,পঅর্থে। ওঃ গীঁউলি)। 

সম্বন্ধীয় ; গ্রাম, গ্রঃ-গাঁঃ কাজ, কথা । 

গাঁউয়া, গেঁয়ো-'ণ, (গা+উয়া ) । গ্রাম, । গাগরা...ষ্য. 

গ্রামে জাত, গ্রঃ-- গেঁয়ো ভূত, গেঁয়ো 

যোগী। 

গাই, গাঁতী-.'ষ্য. (স* গৰী। ও* গাই; হি" 

গাঈ, গৌ, গায় ; ম* গায় | সং গৌ হুইহুত 

গাউ-_গাই। গবী হইলে গই হইত। গৰী। 

হইতে গাভী? গাই হইতে গাহী--গাঁভী?)। 

্ীগো। পু হাড়। গাই-বাছুর ..ভ্রীগো 
ও বতস্ত। দোহা, দোআ! গাই ''দোহন- 

যোগ্য গাই, দুগ্ধবতী । গাই বলদ..*গাই 

ও বলীবর্দ। কাচুটা গাই.''ংকীচা হইতে )। 
সদ্য প্রশ্থত গাই। 

গাই, গাঞ্ছি "'ষ্য. (স* গ্রামিন্)। পূর্বকালে : 
্রাঙ্মণে যে যে গ্রামে বাস করিতেন, সে সে 
গ্রামের নাম। শীই-গোত্র “'ষ্য, (স* রর ' 
+গোত্র)। কুল। 

গাঁইঠ, গীঠ-ষ্য. (স* গ্রশ্ি)। গ্রষ্থি, প্রঃ. ৃ 
বাঁশের গাঁঃ) সন্ধি। গীইঠ-কার্া.'যে | 

দ্য জামার গকেট কাটিয়া চুরি করে। ৃ 
গাইঠ দেওয়।..'গ্রপ্থি নির্মাণ । গাঁইঠ পড়! 

'**গ্রশ্বির মোচন না হওয়া | গাঁইঠ-ছড়া"' 

ষ্. (ছড়া দেখ)। বর-কন্ার বস্ত্র গর্থি।। 
পঃ-_ছ্িজে বান্ধে গ্রস্থিছড়া (কবিকঃ)। . 

গাইল, গীল..'গালি দেখ! 
গাঈয়া...ণ. (গা ধাতু+ঈয়! দক্ষার্থে। হি* ' 
গৈ )। গানে দক্ষ। গাঈয়। বাজীয়া... 

গীতবাঁদ্যে দক্ষ । 

পাওয়া'''ণ. (স*গব্য )। গে হগধজাত, প্রঃ 

-গাঃ ঘি। 

গাওয়া'''ষ্য. গ। ধাতু দেখ। « 

| 
ৃ 
| 
ৃ 

| 

গাওয়া“'ষা. (ফাঁ" গৰা )। সাক্ষী, সাক্ষ্য। 

গাগর ""ষ্য. (স* গর্গর )। মধ্্ক বিশেষ। 

(স* কর্করী, গর্গরী। ও* গরা; 

হি* গগরা ; ম* গঞ্গান্ু )। কলশী, ঘড়া। 

গাগরী-. (গাগর1+ঈ )। ছোট গাগর। 
গঃ--তৈল গাগরী ভরিয়! (চৈঃ ৯£)। 

গাঁজ-''ষা. (স* গঙ্া-হইতে)। গঞ্জাতুল্য 

বড় নদী । গাঞ্জচীল...ষ্য, (স* গঞ্জা- 
চিল্লী)। যে চীল পাখী বড় নদীর ধারে . 

ক (চীল দেখ)। গাঞ্জ-দাড়া ''ষ্য. 

( স' গঙ্গাটেয় | ও* গঙ্িতুডি)। শকলী 
মত্ন্ত বিশেষ (39107 ০৪0০11)। দেহ 

১৪১৫ আঙ্গুল লম্বা সরু; শকল ক্ষুদ্র; 

ছুই ঠোট দর্ঘ-_যেন্ দীড়া, (ও* তু) 

হইয়াছে। চোয়ালে সরু দাত। গাঙ্া- 

দেয়ালী-..(ফা* দেবাল)। নদী কিংব 

পয়নাঁল! হইতে রঙ্গা-নিমিত্ত মাটির ঘরের 

পশ্চাতে যে কীঁদ| পুরু করিয়া দেওয়া হয়। 

( পাকা-বাড়ীর পোস্তা )। গাঞ্জা সালিক "' 
নদীর পাঁড়ে বাস করে বলিয়! সারী-বিশেষের 

নাম (সালিক দেখ)। 

 গাঁজলী...য্যু. (গঞ্জ। +আলী- গঞ্জালী__ 

গঞ্জাতীর-বাসী ৷ গঙ্ঝ" গাজা; গাঞ্জা+ 

আলী-_গাঞঙ্খালী-_গাঙ্খলী। তু" বঙ্গাল 
_বাঞালী)। ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। 

। গাছ যা. (স" গচ্ছ। স* গম ধাতু হইতে 

গচ্ছ। বৌঁধ হয় মূল সংস্কৃত শব অগচ্ছ। 

তু* অগম-বৃক্ষ-অঃ। বা" গাছ, ও 

গছ, আপা* গছ | হি* পেড়, ম* ঝাড় )] 

বুক্ষ (01810); উপরি উপরি স্বাপিত বা, 

রচিত দ্রবা, প্রাঃ গাছ বান্ধি নিল ভেট 

স্বত দশ ঘড়া (কবিকঃ); বোমের গাছ। 
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গাছড়! -'( গাছ +ড়ানহৃসথার্থে, স্বার্থে) 1 জলে জন্মে এবং :বইু ব্যাপ্ত হয়।. জলে 

ছোট গাছ, গাছের অংশ | গাছ'গাছড় '* | গঁজ-গণ্ণ ছাড়ে। ভাটা সনু স্, হরিত্বরণ, 
গাছ ও গাছের 'অংশ,' যেমন মূল পত্র। | পাতা লাই। 
গাছ-ঘের! ''গাছ-রক্ষণের গৌলাকার বেডা। ৷ গীঁজ - ধাতু, (সঞ্পগঞ্জ, ধাতু শবে । ন* গঞ্জ 

: গাছ-মরীচ “'লঙকা (কোন কোন স্বানে)। | _মদ্দিরা-গৃহ। হি* গীঁজনা__বিলোড়ন, 
গাছ-পালা' বৃক্ষ ও পল্লব (এখানে সহচর ূ হি* গাজ-ফেনা)। গীঁজি ''ফেন! উঠি, 
শব হইলেও ছুইএা এক অর্থ নহে)। গাছী | "মাতি, বর্ষাকালে গুড় গাজিয়! উঠে। 
,**(গাছ+ঈ )। যে গাছে চণ্ড়তে দক্ষ। ; গাঁজা (00 0101070) | 
গাছুয়া, গেছে! '( গাছ+উয়া)। গাছ : গাজন: ষ্য. (স* গর্জন-_কোলাহল। তু হি, 
সম্বণ্ধীয় ; গাছে থাকে যে, প্রঃ--গেছে! | গাজনা_গর্জন)। গ্িন কয়েকের তরে 

ইছ্র) গাছে চড়িতে দক্ষ। গাছ, গাছি | সন্ন্যাস লইয়া একজ পৃজা। ধর্মের গাজন 
'* ষা, (গাছ হইতে ) গুচ্ছ হইতে)। গাছের । .প্রসিদ্ধ। শিব, শীভলা, মনসা ঠাকুরেরও 
মতন ল্ষ! সরু দ্রব্য নির্দেশে, প্রঃ-_এক | গাজন হয। চড়ক পুজার সময় শিবের 

গাছা দড়ী, এক গাছি স্থতা; গুচ্ছের | গান হয়। প্রাবাঁদে, অনেক সন্নযাসীতে 

আঁকারে সজ্জত দ্রব্য নির্দেশে, গ্রঃ--এক ] গাঁজন নষ্ট--এক কর্তার অভাবে কেবল 

গাঁছ৷ হার, এক গাঁছ। চূড়ী) দীপরক্ষা বা | কোলাহল হয়। গীর্জন-তলা... যেখানে 
দেরথ| (ঢাকায় )। অচেন! গাছ ''মে গাছ ধর্মাদির গাঁজন হয়| গাজনিয়া, গাঁজন্তে ** 

কেহ নিকটে আর দেখে নাই, চেনে না। | (গাঁজন+ইয়1)| গাঁজন-সন্বপ্ধীয় | গাজন্টে 

লোকে মনে করে ডাকিনী সে গাছে চড়িয়া | ন্ন্যাসী ''গাজনে যে সন্ন্যাসী হয়। 
যাইতে ছল। যেখানে প্রাতঃকাল হইয়াছে, । গাঁজর .'ষ্য. (ম* গর্জর) ধন্াকাঁদি বর্গের 

সেখানে গাছট। রহিয়! গিয়াছে । (ও*-তে কষিজীত শাকবিশেষ (08110, 108009 

বলে ভূআসিনী, অর্থাৎ সং তব-ব্বাসিনী।) 0811019 )| পশ্চিমভারতে গাজর বহ্- 

বন্ত,ত; নদীআোতি পশু পক্ষী দ্বারা আনীত ; কাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। ইহার দীর্ঘ 
বাজ হইতে গাছ। | পুষ্ট মুল মানুষের খাদ্য ! ইয়ুরোপে গবাদির 

গাজ ..ধাতু, (স* গর্জ ধাতু )। গাজি_গর্জন | খাদ্য। 
করি (পদ্যে), দন্ত প্রকাশ কুরি, গ্রাঃ_ | গাঁজলা-.ধাতু, (স* গাহ ধাতু বিলৌড়নে; 
তরল নিশান গাজে (চৈতন্য মঙ্ল)_- 1 ইহা হইতে বা" গাদ ধাতু (দেখ )। হি* 
লঘু পতাকা দোলে । গা্জা। ( অপ্রচঃ ) গাজনা--বিলোড়ন)। গাজলাই--বিলোড়িত 

গাজ ''ষ্য. (স* গঞ্জ, গঞ্জ_ভাণ্ডাগার, খ'ন | করি, প্রঃ-_আঙ্জল দিয়! চোখ গাঁজলান/ 
হইতে। ও" নাম চুঙ্গড়িয়াদন্ঞ। তৃ'হি* | কাঠ দির! উনান গাজল।ন! | (গীঁজাল ধাড় 
গাজ_ফেনা)। অপুষ্পক জলজ শীক-, দেখ)। | 
বিশেষ (01818) | পুকুরে ও নদীর স্থির ূ গাজলা ''ষ্য.€ গাজ দেখ )। ফেন|। : 

| | 
| 
ৰ 
র 
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গাজ| ''ষ্য.ত স* গঞ্জ, গঞ্জিকা-_ মদিগগৃহ ূ 

হইতে । স্বুতরাং গঞ্জিকা-সেবন শবের | 
গর্জিকা স* নহে। সণন্ম ভঙ্গা__-ভাঙ্া । | 

কিন্তু, ভাঙা ঘুটিয়, খানীয় করিতে . হয়, । 
গাজার- ধূম করিতে হয়। শিব ভা! 

খাইতেন, গাঁজা খাইতেন না। অতএব | 

গাজা খাওয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 

আসিয়াছে। গঞ্জা, হি* গাঁজা, ম* 

ভাঙা )। সিদ্ধিগাছের শুষ্ক মঞ্জরী।। 
(০81718015 52618. 179100--স* শণ | 

শব্ধ হইতে। শণের * দৌড়ী হয়, সিদ্ধি-. 
গাছেরও হয়। ইহা! হইতে ভ্রমে )। স্ত্রী গাছ 

হইতে ভাল গাঁজা হয়। * গাঁজ।-খোর''' 

যে গাঁজার ধূম অতিমাত্রায় সেবন করে। 
গাজাখোরী"" গাঁজাখোরের যোগ্য। গাঁজাতে 

দম লাগানা-__গাঁজার ধুম বেগে আকর্ষণ, 

গাজার নেশায় মত হওয়া। গাঁজাল, 

গেঁজেল .'ষা. ( গাজ1+আল-_গীঁজাল, 
অপত্রংশে গেঁজেল| হি* গঞ্জেড়ী )। গজা-। 

থোর। | 

গাঁজাল..'ধাতু, (স* গাহ ধাতু হইতে । গাঁজলা : 
ধাতু দেখ )। গাঁজালি-বিলোড়িত করি, 

চোখ গাঁজালা ( তৃ* কচালা ), 

উনানের আক্জারা কাঠ দিয়! গাঁজালা। 

( গাজলা ধাতু বাস্তবিক গীজালা ধাতু )। 

গাট্টা" ষ্য. ( হি" গষ্টা | স" গ্রপ্বি-গাইঠ)। 

বধ মুষ্টির সম্মুখবর্তী অঞ্জলী -্স্থি। 
গাঠি, গীঠ (গ্রা" গাট).-ষ্য. (সণ গ্রপ্থি। ূ 

ও* গঠি)। গ্রন্থি; পরিধের বস্ত্রের কোঁণ- 

্রশ্ব, গ্ঃ__গীঠের কড়ি । দোড়িতে গীঠ. 
পড়া_গ্রশ্ব। গীঠ দেওয়াগ্স্ব করা 
গাঠরা"'ষ্য. (গীঁঠ4রা)৭ গ্রদ্থি ঘায়া বদধ 

তে 

যাহা) বস্তা । গাঁঠরী.' কক 
. গেঠে "প. (গীঠ+ইয়া )। শ্রস্থি-দন্ন্ীয়, 

সন্ধি-সন্বন্ধীয়, . প্রঃ-গেঠে বাত (স" 

সশ্বিবাত, £০৪৮)।  গীঁঠ-কাটা...যে 
তম্কর কাপড়ের গাঠ কাটিয়া টাকাকড়ি চুরি 
করে। | 

গাঁড়*'ধাতু, (সৎ গুধাতু ভক্ষণে ; বা* গাড়া, 

ও* ০১ হি* গাঁড়না, ম* গাঁড়দে)। গাড়ি 
-গর্তে পুতি, প্রঃ_গাড়িবে এক খাদে 
(কৃত্তিঃ লং)) ভূমিতে বিদধ করি, গ্াঃ_- 
গৌঁজ গাড়া; ভূমিতে প্রবেশ করি, প্রঃ 
শিকড় গাড়, পাঁকে গাড়! গেল গাড়ী উট 

তার সাঁতি (ভ1:)। গাড়া॥ গাড়া.."ধাতু, 

(গাড় ধাতু আস্তে )। গাঁড়াই--প্রোথিত 
করাই। গাড়ান| ॥ 

গাঁড়'-'ষ্য. (স* গঞ্জ চিহ্নু। ও গাঞ্চি হি, 
গাড়--পায়ু। ফাঁ* কুন')। যোনি, পায়ু 

(অশ্লীল )।' গাঁড়িয় ''পায়ুমৈথুনকারী। 
গাঁড়ল''“ষ্য. (স* গঙ্ডল। ও* হিৎ গাঁড়র )| 

ভেড়া। ছুম্থ' গাড়ল ''লীগুুলহীন মেষ , 
(ছুম্বা দেখ)। 

গাঁড়া-“ফ্য. (সং গর্ত । তি* গাড়! )। গর্ত 

 গাঁড়া "'ধাতু, গাড় ধান দেখ। (ন"গর্ত 

| হইতে 1)। 

গাড়ী 'ষ্য.(স* গন্ত্রীঅঃ; গান্ত্রী। হি* 

গাড়ী, ম* গাডী। ও* শগড়-_স* শকট )। 

শকট। : গাড়ীর ছই, ছত্রী...( স* ছদি, 
ছত্র)। গাড়ীতে মানুষ বসিবার খানের 

আচ্ছাদন। ডাক-গাড়ী..'যে গাড়ীতে ডাক 
বহা হয়। মাঁল-গাড়ী-.যে গাড়ীতে পণ্য 

'বহা হয়। রেল-গাড়ী-*( ই* রেল+বা' 
গাড়ী )। লৌহপথে চালিত গাঁড়ী। গাড়- 
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আন, গাড়োয়ান-''ষ্য. (স* গন্ধীৰাহ । হি" 

গাঁড়ীবান। গাড়ীআন-_সংক্ষেপে গাড়- 

আন )। গাড়ীর চালক, স্বামী । গাঁড়আনি, 

গাঁড়োয়ানি..'গাড়োয়ানের কর্ম।” গাড়ী- 

আলা..'গাড়ীর স্বামী। গাড়ী জোতা, 
ইাকাঁনা-''জুত হাকা ধাতু দেখ। 

গাড়।' যয, ( স* গড্ড 14 স* গড়ু- পৃষ্ঠ গ্রি, 
কুজ। ও* গড়? হি* গড়া )। ঝারী। 

(পূর্বকালে গাড় ও ঝারীর আকারে । 
এ্রভেদ ছিল, পঃ- সোণার গাঁড়) সোগার 

ডাঁবর সোণীর সব ঝারি (কৃতিঃ, অযোং)। 

মাল! গাঁথা, ইট গাঁথ। ৷ গাথা, গাঁথনি ॥ গীথা 

'*'ধাতু, (গাথ ধাতু আস্তে )। গীঁথাই 
__গ্রথিত করাই। গীথানা ॥ 

গা্দ' ধাতু, (স* গাহ ধাতু বিলোড়নে। বাঁ" 

গাদা, ও* গাদইবা, হি* গদানা, ম* গাদনে। 
অতএব মূলে সংস্কৃত ধাতু আছে । স* গাঁধ " 

ধাতু প্রতিষ্ঠায়। কিন্ত; অর্থে গাহ ধাতু 
আছে )। গাদি__ প্রবেশ করাই, গাঁ করি, 

অতিরিক্ত আবীাস্ত করাই, প্রঃ__বালিসের 

খোলে তুল! গাদা, গাদাগাদি করিয়! খাওয়া । 

গাদ1॥ গাদ।-.'ষ্য. সঙ্জিত দ্রবারাশি । গাদী 

'* “ছোট গাদ1) মহস্তের গদি 'আসন)। গাদা ঝারী-_ভূঙ্ার, গাড়।৮বোঁধ হয় কুজপৃষ্ 
ভুজ্জার)। গাড়, গাছা-“'ফুইবার জলের ৷ “ধাতু, (গাদ ধাতু আস্তে )। গাদানা। 
গাড় মুছিবার গামছা। গাড়, গামছা , গাদন''"যা. (স* খাদ্দন। কিংবা বা" গাদ ধাতু 

বহ! ''ভূত্যের কাজ করা। হইতে )। খান বা ভোজন, গু 
গাত..'ষ্য. (স* গঠিকা)। তঁতঘর, যেখানে । গোপাল গাদন - গোপালের ভোজন ( অতি 

ভোজন )। দৃষ্টাস্তে, যেমন গাদন তেমন 
লাদন-- ভোঁজনের মাত্রানুসাঁরে মলত্যাগ । 

গাদ" ষ্য. (স* কর্দ-_কাঁদা হইতে)। অপদ্রবা, 
৮ গুড়ের গাদ-_মলি। গাদ কাটা-_ 
মলা দূর করা। গাঁদড়া''য্য, (স* কর্দল 
হইতে । হি* গদলা--পভিকল )। বৎস- 

প্রসবের পরেই গাই যে আবিল দুগ্ধ দেয়। 
( স* পীযূষ; ই* ০০109%7012) | 

গাধা-“'ষ্য. (স* গর্দতি। গর্ভ শবের দ পরে ভ 
( হ) আছে বলিয়া গাধ! হইয়াছে, গাদা! হয় 

নাই। ও* গধ )। গ্রাসিদ্ধ পশু ([10 ৪5৪, 

[009 231009)| রাঁজপুতানা, পঞ্জাব, 
ও পৰরস্তে বন্ত গর্দভ ছিল, কৃমশঃ লুণ্ধ 

হইতেছে। স্ত্রী* গাধী। (২) অতি নির্বোধ 

(গাঁলিতে )। গধামি''( গাঁধা1আমি )। 

গাধার স্বভাক। গাঁধা পিটিয়া ঘোড়া করা-_ 

গর্তে পা রাখিয়া তাঁতী তাঁত বোনে । 

গাঁত, গীত'"'ষ্য (স"গ্রশ্থি হইতে) বিশেষ 
কর্মসম্পাদন নিমিত্ত বছু বান্তির মিলন 
(019) (গীতা দেখ); চোরের দল, 

গ্রঃ-_গীতের মাঁল__চৌরাই দ্রব্য । 
গাতা'''ষ্য. (স* গ্রন্ধন হইতে গাঁথা-_-গাম্য 

গাত। স" যৃখ হইতে ? হিৎ জথা, জ--গ 

হইতে পারে)। ছুই তিন বা বহু জনের 

মিলন (100172) | 

গাতি..'ষ্য. ( স" গ্রস্থি)। জাল দেখ? সেঅ- 

নীতে জলসেচনের দোড়ী (কবিকঃ)। গীঁতি- 

কোদাল-..মাটি গাথিয়া কাটিবার কোদাল, 

দাড়াইয়। নিক্ষেপ করিয়া মাটি-কাটা কোদাল 

(হি* গৈত)। 

গাথ.. 'ধাতু' ( স" গ্রন্থ ধাতু গ্রন্থনে )। গাঁথি-_ 

একত্র বাধি, স্বাপন কি সাজাই, প্রঃ-- ৷ 
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গাধা মন্দগতি। প্রহার দ্বারা তাহার গতি 

ঘোড়ার তুল্য ভ্র/ত করা লক্ষণায়, উপদেশ 
ও ভঙসনা দ্বার জড়বুদ্ধিকে বুদ্ধিমান করা। 

গাধা-বোট 'ষ্য. (ই* বোঁট)। মন্দগতি বৃহৎ 
নৌক]। 

গাঁধাল.'“ষ্য.( স* গণ্ধালী, গণ্ধভদ্রা। অন্ত 

নাম প্রসারণী। ও* পসারুণি)। আচ্ছ- 
কার্দি বর্গের ছুর্গ'ধ রোহিণী বা লতা 

(72200119, 05008) ৷ ফুল হঠাৎ দেখিতে 

কলমী শ্াগের ফুলের মতন। শরৎকালে 

ফোটে, তখন রাত্রে দুর্গন্ধ বাহিরায়। (মর্দনে 

অঙ্গা প্রসারিত করে বলিয়া প্রসারণী নাম 

-অঃটীঃ। লতা বহু ব্যাপ্ত হয় বলিয়। 

নহে কি?) 

গান'*'ষ্য, (সণ) গীত ; অনেকে মিলিয়! 

মঞ্জাল-গীত, প্াঃ--রাঁমায়ণ গান, মহাভারত 

গান, চণ্ডীর গ্রান, ধর্মের গান, শীতলার গাঁন 

_মঞ্জাল-গীত। এক কি ছুই জন পুরুষ 
নিজের বেশে পাল। (স* পালি-_গ্রাশংসা- 

বচন) গান করে, এবং অন্ত কয়েক জন 

দৌয়ারি বা দোহারি করে। গানের বক 

_ধুয়াধরিয়। রাখে বলিয়া ধুয়ারি-_ 
দোয়ারি। প্রধান গায়ক-_-গায়ন | যাত্রাগান 

অন্ত প্রকার (যাত্র! দেখ)। গান-বাজনা 

'*"গতবাদ্য। গীতের ঝ| গানের অঞ্জ,_- 

আখ্বায়ী--প্রথম পদ, অস্তর।দ্বিতীয় পদ; 

সঞ্জারী_তৃতীয়াদি পদের প্রাথম অংশ, 

আভোগ-_শেষাংশ। গানের কলি ''পদ। 

গানের বিভাগ,_এপদ, খেয়াল, টগ্সা। 
গানের অলগকার তিন, মিড়,। গমক, 

খনক। এক গ্রামের স্বরসমূহ দ্রংত গম্না" 

গমন-_মিড়; এক গ্রাম হইতে অক্ষ গ্রামে | 

ভ্ত গমন--গমক ) মিহি-চড়া স্ুর--খনক 
(খন্খন হইতে )| এ,পদে মিড় ও গমক, 
টগ্লায় খনক, এবং খেয়ালে তিনই থাকে। 

রস বিচার করিলে এপদ গৃুগভীর, টা 
লঘুচঞ্ল, খেয়াল মধ্যবর্তা। গান আলাপ ' 
করা_-গানের রাগ-রাগিণীর পরিচয়-মাত্র 

প্রকাশন। ওস্তাদ গান 'শীতশাস্তাম্মো- 
দিত গান"। কালোয়াতি, কলাবতী গান..' 
গীতকলাজ্ঞের যোগ্য গান চুটকী গান... 
ক্ষুদ্র লঘুপ্রকৃতি গান। মেঠে! গান-.'মাঠে 
রাখালের! যেমন রাঁগরাগিণী না! জানিয়। গান 

করে। গান জমা--যেন গাঁন ঘনীভূত হয়, 
রাগরাগিণী মৃত্িমান হয়। রে 

গাণ্ধার-“ষ্য, (স*)) গীত বাদ্যের তৃতীয় 

সর, গা-স্থর) রাগিণী বিশেষ (রাগরাগিণী 

দেখ )। ৃ 
গাধিপোক। ''ষ্য* (স* গান্ধিক)। ধানের 

অভ্যাপাতকারী দুর্গন্ধ পতগ্ঠা বিশেষ (21০০ 
১0, 16069০01158 ৪০6৪) । ধাঁনের দুধ 

চুষিয়! খাইয়া! ধানকে চিটা করিয়! ফেলে। 
গাপ..ণ. ('মা* গায়ব। তু* সং গুপ্ত)। গুপ্ত। 
গাপ “'ষ্য, (ফা* গফ)। ঘন বুনন, ঘনতা 

(কাপড়ের )। 

গাফলতি."ষ্য. ('আ* গাফলতী)। অমনোঁষোঁগ, 
অবহেলা । গাফিলি '“ষ্. ( আ" গাফিল-_- 

অমনোযোগী )। অমনোযোগ। 

গাঁব.""ষ্য. (স* গালব- শবকন্পঃ| অন্ত সঃ 

নাম তিন্দুক। অমরে, গালৰ-_লোএবৃক্ষের 

নাম। হি* গাব, তেন্দু ।ও* মাকড়-কেন্দু)। 

তমালাঁদি বর্গের আরণ্য তরু বিশেষ (0109, 

0104 00015056515 )1 গ্রামেও ছুই 

একটা দেখা যায়। নিবিড় পত্র, চির- 
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শ্তামল। পাতা একোর, দীর্ঘ, দৃঢ় । পাকা 

ফল রোমশ, পীতবর্ণ, আঠাল, মিষ্ট | আধ- 

 পাঁকা ফলের আঠা নৌকার পাটার যোড়- 
মুখে দেওয়া হয়। জলে ভিজাইলে যে রস. 

হয়, তাহাতে মাছ-ধরা জাল কষ ক্র! হয়| 

এই কষ থদদিরবর্ণ | (২) গাবফলের রস তুল্য 
'রঞজা, গ$- পুরানা কামার বাঁসনে গাব বা 

জাব ধরে) (৩) খদির প্রভৃতি নির্ধাসের 

লেপ, প£--বীয়া তবলার বীয়াতে গাব 

ধরানা। (৪) রেড়ীগাছ, গাবভেরেখডা (ও 

গৰ)( বোধ হয় বীজের বর্ণ হইতে গাঁব 

নাম হইয়াছে )। 

গাব-ুরা-গুব'” যয, (অন্ুকার শব্ঘ)| এক- 
একতারায় পিতলের: 

তার, গাব-গুবা-গুবে তাঁত থাকে । আনন্দ- 

তার! যন্ত্রবিশেষ। 

ললহুরী যন্ত্র। 

গাঁবড়া...ণ. (স" গতগর্ভা )।যে গাইর গর্ভ- 

আব হয়। 

গাবর..ষ্য. ( স* গর্ভ )। নৌকার গর্ভ। ইহা | 

হুইতে নৌকার গলই ছাড়িয়া গাঁবরে বসিয়া 
যাহারা দীড় টানে, এ্রঃ-হাঁতে দণ্ 

কেরয়াল বসিল গাবর ( কবিকঃ)। 
গাব! '"ধাতু, (গাব হইতে )। গাঁবাই_- 

গাবফলের রসে রঞ্জিত করি, কষাই, 

আবিল করি, প্রাঃ জীল গাবানা। কাদ। 

পুখর গাঁবালে যেন চিলে তুলে মীন-_-এখাঁনে 

গাবালে-_গাঁবাইলে অর্থও হইতে পারে )। 

গাঁবীন, গাভীন...ণ, (স* গর্ভিণী) | 
(গবাদি পশু সন্বণ্ধে ) গর্ভিণী। 

_গাভী-'“ষ্য, (স* গবী)। গাই, গ্াঃ_এক 
এক গাবী দিল ( চৈঃ চ$)। ৯ 

' গামলা-"'ষ্য. (পতি 880101181 লং 
গৰাদনী?)। মাটির (কিংবা ধাতুর) বড় 

থোরা বা নাদ। | 

গামার.'ষ্, (স* গন্তারী। ও গস্ভারি। 

শৃুং পুঃ গামারি; কবিকঃ গাস্তার )। 

ভাণীরাদি বর্গের তরুবিশেষ (01161178 

81009168 )। পাতা বড় বড় পানের মভ্ম; 

( এই হেতু স* নাম শ্রীপর্ণা )) ফুল বড়বড় 
পীতবর্ণ। কাঠ লঘু, দৃঢ়, প্রায় শাদা বা 
আপীত। মন্থণ করিতে পার! যায়, এইহেতু 
কবিকঃ, চাঁপিয়া বসিতে দিল গান্ভারের 

পীঁড়ি। শিবের গাজনে গামার গাছ কাটা 

আবশ্ঠক হয়। এই কারণে গ্রামে ছই একট! 

রোপিত হইয়! থাকে। 

গামোছ!, গাঁমছ। '“ষ্য. ( স* গাত্রোগ্চন | বোঁধ 

হয় বা* মুছ ধাতু হইতে মোছা। হি 
| অঙঞ্জোছা )। গ! মুছিবার বস্ত্রথ্ড। 

গাঁয়ন ''ষ্য, (স*)। গায় । স্ত্রী* গায়নী, 

প্রাঃ বিবিধ রাঁগগায়নী (জ্ঞানদাঁস )। মূল 

গায়ন ''গায়ন-সন্প্রদায়ে প্রধান গায়ক,অন্তে জলে কাপড় গাবাঁয়, পুকুর “গাবাঁনা__ | 

পুকুরের জল পঙ্িকল কর!। গাবানা॥ । দোৌয়ার। দৃষ্ান্তে, গাইতে গাইতে গায়ন, 
গাঁবা, গাবাল..'ষ্য. (স* গর্ভ-_গাঁবা, গাবাল)। | বাজাতে বাজাতে বায়ন। 

পুকুর কিংবা নদীর যে পাশ জলের দিকে ( গায়ব.''ণ. (আ"')। লুক্বায়িত, গুপ্ত । গাপ 
* থাকে, জলের নিকটবর্তী পাড়ের নিয়দেশ, | দেখ। 4 

এাঃ--পুকুর গাবালে যেন মড়া হৈল মীন । গার." প্রত্যয়. (ফাণ। স" কার)। কারী অর্থে? 

(কবিক2)। (মড়া-মরা)। (অন্ত সংস্করণে; যেমন থিদমৎগাঁর। ৃ 
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গারদ..'ষ্য, (ই* £ম91)। প্রহরী; প্রহরী- 
রক্ষিত কারাগার ৃ 

গার-''ষ্য. (হি* | স* কর্দ)। কাদা, প্রঃ 

গাঁরার গাথনি। 

গার! ' রাগরাগিণী দেখ । 

গরি-'“ষ্য. (স* গালি)। 

পদ্যে)। 

গারী 'ষ্য. (সং আগার )। আগার, প্রঃ_-| 

লুট হৈল ধন লণ্ডভণ্ড হৈল গারী (কবিকঃ)) ূ 
আগারিণী, প্রাঃ-অপুত্রক যার গারী 

(কবিকঃ)) গৌরব, প্রঃ_বনে ফিরে যার 
নারী, বিফল তাহার গারী (কবিকঃ), মোর 

ব্রত ভঙ্গ করি নষ্ট কৈল মোর গ্রারী' 

(কুবিকঃ)। (এক কবিকঙকণেই গারী শবের 
নানাবিধ প্রযোগ পাঁওয়। যায় )। (অপ্রচঃ) 

গার্টার ''যা. (ই')! মোজ! পায়ের নীচে 
থসিয়া না পড়ে, একারণ বণ্ধনী। 

গাল:'"ষা. (সৎ গল্প )। গণ্ডস্বল (০1০01) 

চোপসা গাল ''চোপা বা ফলের খোমার ৷ 

মতন শুখাইয়৷ নত। টেবো, টাবুয়! গাল :* : 
টাবা নেবুর মতন স্ফীত। তোবড়া গাল "" 
কুষ্টিত-চর্ম গাল। বসা গাল '*ভিতরদিকে 

নত গণ্ডগ্ল। গাঁল-পাটা-''গণ্ডের পট্ট-: 
অস্থি (00611011779511181)। গাল-মুখা ূ  

-(স* মূল হইতে মুখ! আসা কঠিন। ্. 
মুস্তক হইতে ? কান-মুখ। দেখ)। গালের । 

পশ্চাৎ ভাগ। গাল পোড়া ''চুন, লঙকা | 

প্রভৃতি কারণে গালের ভিতর পাশের দাঁহ। | 

গাল বাঁজানা...গাল ফুলাইয়। তাহাতে 

আঘাত দ্বারা বাদ্য। গালে চুন-কালী"'. 

গালি (প্রাচীন 

বহি 

মুখ-বিবর, প্রঃ--এক গাল এভাত; পান 
গালে দেওয়া__সুখ-বিবরে প্রবেশ করান! । 

স* গল ধাতু পিচ হইতে )4 
গালি-__গলিত, দ্রবীভূত করি, প্রঃ__ফেন 
গাঁলা-- ভাতের মণ্ড নিঃসারণ, সোনা গাঁলা * 

_দ্রবীকরণ। গাল! | দিব্য (দ্িবিব ) গালা 
--শপথ করা । গালা... ধাতু, (গাল ধাতু, 

আন্তে)। গালাই__গলিত, দ্রবীভূত করাই 1 

গালানা ॥ গালাই:**ষ্য, গালন। গালানি.** 

ষ্য. (গাল1+পানি)। গাল! বা ক্ষরিত জল। 

গালা''ষ্য, (স* গাল। গলঃ সর্জরসে কে 
_মেঃ| স* গল-ধুনা। হি* ম* লাখ, 
ও* লাখ । জউ দেখ)। চিঠিপত্র আফটবাঁর 
ধুনা-সিন্দুর-মিশ্িত জউ '5681170 19১) | 

_ গালা-গালি '“ষ্য. (স* গালি হইতে )। গালি, 
কটুবাক্য | 

গালি, পল (গাঁ নহে )-"'ষ্য. (স*। নি 
শাঁসনং গালিঃ-_হেম?)। কষ্টু বাক্য। গালি 
পাড়া, দেওয়া, প্রঃ--শাম নাগর তোমায় 

পাড়ে গালি (চণ্ডীঃ)। গালি খাওয়া 

সহন, প$--গণার মুষ! কাটে ঝুলি আমি 
থাই গালি (কবিকঃ)।*গালি মন্দ দেওয়া__ 

কটু ও মনদবাক্য কথন। গালি-গালাজ কর! 

'**( গালাজ শব স্বতন্ত্র পাওয়! যায় না। 

আ* গালীজ-_কুৎসিৎ। কিংবা গালি-আঘি 
_গীল্যা্দি হইতে। হি* গালিগলোৌজ )। 
গালি। 

গালিচা.'“ষ্য. (ফা* গালীচা )। রঞ্জিত মেষ- 

লোমের আসন। বুনিবাঁর সময় উর্ণা উচা 

হইয়া! থাকে (091090। * 

লজ্জাকর কাজের দডসবুপএক গালে চুন: গালিম.'ফ্য. ( আ* গালিব )। জয়ী (ভাঃ)। 
(শাদা), অন্ত গালে কালী লেপন।” (২) (অগ্রচঃ) . 
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বানী । স* বর্ণিন্--বিপ্রাদি, জাতি )। 
গৃহিণী ও আর্ধ৮ আর্ধা প্রোঢা গৃহিণী। 

গাহক ..য্য (স* গায়ক, গাঁথক )। গায়ক। 

স্ত্রী" গাহকী, গাঁহকিনী ( চণ্তীঃ পুদ্যে )। 
গাহন1..'ষ্য. (স* গান হইতে। বাঁ" গাহ ধাতু! (সাম্ুচর শব). .. 

অনা )। শিশুর ক্ষু্রক্ষুত্ব অভিলাষ, আখটি) ; গিম ""ব্য. ( স* গ্রীবা। ব স্বানে ম) তু" সৎ 

(কোথাও কোথাও বায়না-_বাদ্যকরণ_- | বিনতি-বা* মিনতি )। গ্রীব! (প্রাীন 
বলে); গান, তু* গাঁকন।-বাজন| | | পদ্যে )। | 

গি...ধাতু, ( স* গম ধাতু গমন; কিংবা স'  গিমা শাগ ""যয, (*পী্দরক __বৈদ্যকঃ 
গত হইতে )। এই ধাতু অসম্পূর্ণ যাধাতু | ও" পিতা! শাগ )1, মাঠের প্রায় বর্ষায় 
লইয়া সম্পূর্ণ। গিয়া, গিয়াছি, গিয়াছিলাম, ] শাক-বিশেষ (217001258 1০500181711) | 
গেলাম, ইত্যাদি । ৷ পাতা অভিমুখী । ফুল ছে।ট, শীতকালে 

গিজ্গিজ.''গজ্গজ দেখ । ফোটে। ফল ফাটিয়। যায়। প্রঃ--হেলঞ্চ 
গিঞ ''ণ' ঞ্ধ হইতে)। অন্পপরিসর (শ্বান)।  কলমী গিমা (কবিকঃ)_তিনই তিতা 
গিটক্িরি **ষ্ব্' (হিং গিটকিরী, গির-গীরী। ৃ শাগ। শূদ্ গিমা অধিক তিক্ত হয়| 

স* গু ধাতু শব্ষে বিজ্ঞাপনে । গির-গির | গিম্টি ব্য. (হি। ই* 13107115)| ডোরা- 

হইতে?)। এক কালের মধ্যে ভিন ভিন কিংবা ছক-কটা মোটা হৃতী কাপড় 
সবরের দ্রুত প্রকাশ ( গীতে )। | বিশেষ । 

গিধড় "যা. (প* গৃধ,| হি" গীদড়-_শিয়াল)। : গিরগিটি "'ফ্. (হি* গিরগট--গিরি_-গৈরিক 
অর্থাণ, হ্কেচ্ছাচারী ছুর্দম। ৃ বর্ণ, গট__গ্রাহক ? ও” নাম এগুঁঅ। স' 

গিধিনী (গ্রা* ) "'ষ্য. (গৃধিনী হইতে)। শকুনি | নাম কৃকলাদ)। কাঁকলাস (দেখ )। 
দেখ। । গিরা "ষ্য. (ফা* গির্অ.। তু" সং গ্রহ)। 

গিনি "ফট, ( ই* ৫9175 )| ইংলপ্তদেশের ! গাইঠ। গ্রাবাদে, সোন। ফেলে আচলে 
এক গ্রাগীন ্বর্ণমু দার, নাম | বাণতে ইংলগ ৰ গিরা--অনাবশ্তকের আদর । 

দেশের বর্তমান স্ুদ্রা ( ই*নাম 5০৮৩- : গিরা...ফ্য. ( ফা*)| গঞ্জের মৌল ভাগের এক 
16181) । বতমান মূল্য ১৫২টাকা। ওজনে : ভাগ (কাপড়ের পরিমাণে )। 
ও] কড়া কম 1৬ আনা । গিনি ''গিনির : গিরম্ত, গেরন্ত (গ্রী*)ষ্য. (স* গৃহস্থ 

বণমুদ্রী। গিনি-সোনা...গিনিতে যেমন | আসা" গৃহস্ত) ও* গুরস্ত.। তু* স* গৃহ-- 
সোনা থাকে (২৪ ভাগে সোনা ২২, তামা | গেহ।শুং পু--গার্ত )| গৃহস্থ । (গৃহের) 
২ ভাগ)। স্বামী বা কর্তা, (ও* নাঁম ঘইতা_স* ভর্তা, 

গিশ্নী'*ষ্য, ( স* গৃহিণী। গৃহিণী-_গিরণী_ | আসা" গরাকী)। গিরস্তালি ' যয. গৃহস্থালি! 
গির্ণী__গিরী)।গ্ুন্থণী। গিশ্ী-পনা."'ষ্য, | গিরম্ত-সংসাঁর ''ফ্য. গৃহস্ছের সংসার.।. গির- 

' (পন দেখ )। গৃহিণীর ব্যবহার। গিশ্রী- | সের মেয়ে''ষ্য.কুলবধূ। ,. ..... 
বানী..'য্য. (গৃহিণী-_গিনী; বর্ধিনী__ | পিরিং-'ফা, (স*)। সন্ন্যাসী, মহস্ত সনন্যাসীর 
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: উপাধি (তু গুহী)17(সপগৃহী)। গৃহী, | গিলা "যা, (1 * গিল”। ঘষা,লাদি বর্গের 
সংসারী প্রাচীন। অপ্রচঃ)। বৃহৎ লতা! বিশেষ (27508 মি 

গিরি'"য্য. (ফা* গর-গরি) ম* কর-করি। ফুল ছোট, হলুদা | ফল দীর্ঘ, বীদ গোল 
হইতে । গরি অপত্রংশে গিরি। তু*হি* খা-| চেপট!। এই গাছের ফল--গিলা-_দিযা 
কর (বা* থাইয়! ), ও* খাইকরি অপভ্রংশে | কাপড় কৌচানা হয় । 

থাইকিয়ি)। কাজ, প্ঃ-_কেরাণি গিরি. । গিলাফ-'যা, (আ")। ওয়াড, গাঁয়ের মোটা 
কেরাণির কাজ) পেয়াদা-গিরি--পেয়াদার. চাদর। (গেলেপ দদেখ)। 

কাজ।' গিল্টি "ব্য. ই* £1)। সোনার স্থক্ম লেপন। 
গিরিষ্ঞা..*ষা. (ও* নাম। বা" নেপাঁল তুঁদ।  গিপ্টি "যা. (হি ও* | সং গ্রন্থি )। দেছের 

স* গিরি হইতে )| বণ্ধুকাদি বর্গের আরণ্য ্র্থি-স্কীতি-রোগ, কুর্টকি-ফোল! । 
তথু বিশেষ ( ই" নাম 85৪৫3 06081, | গিসৃগিন্. 'গন্গস দেখ। 

00820108 (0116106038)। পাঁত। রোমশ। : গীম ''ষ্য. (স* শ্রীবা)। শ্রীবা (প্রাচীন পদে)। 

ফুল গোছা গোছা । ফল শু দীর্ঘ, অর্ুদ- . গীর..য্য. (ফা"। তু* সং গ্রহণ, গ্রীহক)। স্থামী, 
ময়। পথের পার্থে বঙ্গদেশে রোপিত হইয়া | আকমণকারী, $__জাহীগীর--পৃথিবীর 
থাকে। কাঠ লঘূ, ফাটিয়া যায়, প্রায়ই ; স্বামী) কুস্তীগীর--ষে কুস্তীতে পারদর্শী । 

আর্ত। । গুণাষ্য, (গু দেখ)। বিষ্টা। গুুত এক 
গিরিন রং''ষ্য, (ই* (18০0 )| কাঁঠে। করা-মল মৃত্র ত্যাগ 'করা। গুখোর'"' যয. 

লাঁগাইবার বিলাতী সবুজ রঙগবিশেষ। | (খোর দেখ)। বিষ্াখাদক (গালি )। 
গিরিমেন্ট “'্য, ( ই* ৪8£5917616)। মন্মতি ! গুখোরি,। গুখুরি'*যা, বিষ্ঠাখাদকের কর্ম, 

বা স্বীকার পত্র ( আদাঃ )। | অপরাধ | দৃষ্টান্বে,চাকরি না গুখোরি। গুখোর 
গির্জা-.“্য. (পতি [28761--0178108)।1  বেটা'"গুখোরের বেটা, সুতরাং নিতান্ত 

খিষ্টানদিগের ভঙ্জনালয় ; অত্যুচ্চ মান্দির হীন। গ্রুখেগে"" ( খাগুয়া-থেগো )। 

(69৬৩:)। গির্া করা-_গির্জাতে ভঙ্জনা ; যেবিষ্ঠা খায়। স্ত্রী গুখাগী। গু-খেগোর 
(খিষ্টানী ভাষা )। ।_ বেটা--বিষ্টা-খাদকের পুত্র (গালি )। 

গির্দা."ষা. (ফান) ঠেস দিবার মোটা বালিশ, । গুইয়া ''য্য. (গু+ ইয়া )। শিশুকে অপবিত্র 
তাকিয়া, গঃ-গিদ্যায় গৌরব করে: মলের সহিত তুলন! করিয়া নাম। অভিপ্রায় 
হেলায়েছে গ! (মাঃ) | (অপ্রচঃ হইতেছে)। | এই, এমন অপবিত্র দ্রবাকে কেহ খু'ড়িবে 

গির্বি-“'ষ্য. (ফা* গির্বি-_বশ্ধকী দ্রব্য)। বশ্ধক। ূ না, যমে ছু ইবে ন!। (গুইয়! নামধারী বড় 

গিল “ধাতু. (স" গৃ ধাতু ভক্ষণে )। গিলি--; হইয়া কখন কখন শুদ্ধ করিয়। নিজের নাম 
কাঠন ভরব্য গলাধঃ করি। গেলা গিলন। গোবর্ধন বলা়। কি, গৌবর্ধন নাম 
““(স)। গেলা, “ধাতু, (গিল ধাতু আস্বে)। , ভাকে গোবরা হয়, গুইয়। _গুয়া হয় না)। 

গেলানা। (ধিটধাতু দ্েখখ। , গুগলী-“ষ্য ( স* গুগ্গুল হইতে )। জলের 
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খোলকী গাণী ৰিশেষ। ' পুকুরে থাকে। 
আঁকারে. ছোট গেঁড়ীর (শঘ্ুক ) তুল্য, 

কিন্ত, মুখে ঢাকনী নাই। ছোট-গুগলী-*' 

সর্গকুগুলাকার গুগলী, মুখে ঢাকনী নাই। 

গুগুল “যা (সং গুগ্গুনু, গুগ্গুল্)। ছোট 
আঁকা-বীক| কাটাল! তরু-বিশেষ (99198- 
10000110101) 1001601 )। ত্বক কাগজের 

“মতন পাতল| হইয়া খপিয়। পড়ে। শাখার 

প্রান্তে পাতা, পাতা ত্রিপর্ণ। ফল পািলে 

লাল হয়। সিণ্ধু, রাজপুতানা প্রভৃতি শুক 
দেশে এই গাছ হয়। ওড়িশাতেও (ও, 

নাম শিল্চ/) আছে। গাছের রস স্ুুগণ্থ। 

শীতকালে ছালে ঘ! করিলে নির্যাস বাহিরায়। 

এই নির্যাস ক্কমির তুল্য বাঁকা, ঈষৎ লাল 
কিংবা হরি বর্ণ। ইহাই গুগ্গুল (10197 

অপভ্রংশে গুজ, গু'ঁজ হইয়াছে। তু" স+ গুহ 
_বা* উচ্চারণে গুজব । ও* গুজ ধাতু)। 

গুঁজি-_বলে প্রবিষ্ট করি, গোপন করি, প্রঃ 
আপন বাসার চাঁলে রাখিল গুজিয় 
(চেঃ চঃ)) মাথ! গুজে যত সাপ যার 
পলাইয়া (ভাঃ)। গৌঁজা। গুঁজি..'যাহা 
গোৌঁজ। হয় । গু'ঁজি-কাঠি '*ষ্য, (৩* নাম 

গঁজ-কাঠি )। মাথার চুলে গু'ঁজিবার কাঠীর 
আকারের নারীর আভরণ-বিশেষ। নাকে 
মুখে ভাত গৌজ।' ধীরে নুষ্বে না খাইয়া 
তাড়াতাড়ি গেল! | গৌঁজ ''দেখ। গৌঁজ। 

মিলন-.'অশ্ুদধ অগ্ডেক অন্য অওক প্রবেশ 

করাইয়| শুদ্ধবকরণ। গোৌঁজা''ধাতু, 
(গুঁজ ধাতু আস্তে )। গৌঁজানা ॥ 

গুজ গজ ''গজ্গজ দেখ । 
১০111017)। পূর্ববঙ্গ আসামে আর এক : গুজব “যয. (গ্রা"। হি* গুজক-_হুজক হইতে। 
গাছ.( 9. £০%০৭1৪11) হইতে গুগ্গুল ৃ 

নামে নির্যান বাহিরায়। কিন্তু তাহা প্রকৃত । 

গুগ্গুল নহে।. আফ্রকাদেশ হইতে যে ৃ 
গুগ্গুল এদেশে আসে, তাহাই উত্কষ্ট। 

স* ঘুস ধাতু হইতে )। রটনা, কিছবদস্তী। 
গুজবা ''ণ. গুজবে জাত, ও8--গুঃ কথা । 
বাজার গুজব .'বাজারের লোকের বলা- 
বলি। 

 গুগ্গুল গৌঁড়াইলে স্ুগণ্ধ ধুম বাহিযায়। : গুজরৎ'"'( ফা* গুজারদা দত্ত হইতে )। দৃত্ত, 
একারণ ধূপ, ধুনা, গুগ্গুল-এই তিন! প্রাঃ_গুঃ খোদ__নিজের দ্বারা বাঁ স্বয়ং দত্ত। 
প্রায়ই এক সময়ে'পোড়ানা হয়। ৰ গুজরাট'**ষ্য. (স* গুজবে )। ভারতের 

গুচ্চার (গ্রা*)'"'ষ্য* (গোছা 4+চারি, গোটা! ] পশ্চিমদেশ বিশেষ । গুজরাটী-"'ণ. গুজরাটে 
চারি)। অনেক । জাত, উৎপন্ন ; সে দেশের লোক, লোকের 

গৃছা ধাতু. (স* গুচ্ছ হইতে )।, গুছাই-_ | ভাষা। (সে দেশের লোকে গুজরাতী বলে)। 
গুচ্ছ করি, একত্র করি, আয়োজন করি। | গুজবাঁন ''ষ্য (ফা*)। জীবিকানির্বাহ। 
গৌছানা ॥ গুছি “যয, (ষ" গুচ্ছ)। ছোট গুজরীপঞ্ম-' য্য, (গর্জর- গাজর হইতে গন্ধর 
গোছা) এক শত পানের গোছা। । -গজরী_গুক্ধরী। তু* হি* গজরা--ছোট 

গজ, গুজ : ধাতু, (স* গুহ ধাতু গোপনে, | গাজরের আকারের বাহু-ভূষণ )। পাদ-ভূষণ 

আচ্ছাদনে। তু* হি* গোবঝা_স* গুহ্থ। স* | বিশেষ। (গাজরের আকারের কিডিকনী যাঁহ। 
গুহ ধাতু হইতে গুঝ ধাতু আসে, বোধ হয় | পায়ে পঞ্চম স্বর উৎপাদন করে 1) 
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গুজস্তা'' ৭. (ফা*। তু" স* গত, অন্ত)। | গুঠলি ..ব্য. (স* গর্থি হইতে । বিগ )। 
গত, প্রাঃ_ গুঃ বছর | পিষ্ঠার পিু। 

গুজারা ''ষ্য. ( ফা" )। নির্বাহ। মাঁল গুজারি-.. | গুড় .'যা. (সণ)। আখ, খেজুর, তাঁল, 
্য.(ফা*)। খাজন! আদায়। মাল-গুজার | নারকেল গাছের পিগুীকৃত মিষ্ট'রস 

ষ্য. (ফ1*)। প্রজা । (1822815 0:18 51981) | পাঁকেই গর 
গুজিয়” গুজ্যে ৭: (গু'ঁজ ধাতু দেখ । গৌঁজ : দানা বীধিলে খাঁড় (30881-68149 ), 

+ইয়া_-গৌঁজিয়া__গুজিয়! ) | 92 দানা না বাঁধিলে মাত ( 170185569 )। 
সুমুখা। আদগধ ঘন রস-_-চিটা গুড় ((5৪০6)। 

গুটা, গুড়া'”'ধাতু, (স" গুট, গুড়-বডূলি)।  সবু দান! বাধিলে--ভিড়া গুড়। দ্রব গুড়-- 
গুটাই, গুড়াই-_বর্তুলাকাঁর করি, পিপ্ডী- ঝোলা গুড়। গুড় হইতে নির্গত রস- 
কৃত করি, সম্পূটীক্ৃত করি। গুড়ানা,  রাঁব (হি')। (কেহ কেহ মনে করেন গুড় ও 
গুটানা। প্রাচীন গৌড় নগরের নামের সন্ব'্ধ ছিল। 

গুটি “যয. (স)। গুলী, থুঁটি) পাট তসর ৷ রাড়ের গুড়, বিশেষত: আখ চাঁষ অদ্যাপি 
প্রভৃতির কোষ (০০০০০০৪); বসম্তরোগের. প্রসিদ্ধ আছে (আঁখ দেখ)। ভাঁব-প্রকাশে 
স্কোটক। গুটি-পোকা “যা, পাট ও তর । আছে, লোই্ব২ হইলে গুড়, কিন্ত, গৌড় 
উৎপাদক পতঙ্গ (5111 ০110)। ূ দেশে মাৎকেও গুড় বলে। বগা! ( দেশের ) 

গুটি-গুটি' "ব্য (স* গৃঢ হইতে | কিংবা! ্ট নামের সহিত বেগুন নামের সম্বপ্ঝু আছে। 
__-একটি)। অলক্ষেত ভাবে, খবরে ধীবে,গ্রা মরিচ, লঙ্ক! ইতাঁদি ফলের নামে দেশের 
__গুটি গুটি চলা-_না জানাইয়! ধীরে ধীরে, নাম আছে)। দৃষ্টান্তে, লাভের গুড় পিঁপড়ায় 
কিংবা একটি একটি পা ফেলিয়া। (গট্গট খায়-_-অর-পু'জি গুড়-ব্যাপারীর লাভ থাঁকে 
চলনের বিপরীত)। ৰ না। এইবুপ, ভন্ন-পুঁজির"্অন্ত ব্যাপাবেও 

গুটিমার-.'ষ্য, (হি")। দিবাচর প্রসহবর্গের : লাভ অপেক্ষ| বায় অধিক হয়। কথায়, সে 
শ্রেন পক্ষী বিশেষ (17৩ 91021193000 র গুড়ে বালি--যে গুড়ের আশা, সে গুড় 
2৫81. 00119 11996812)। বাজবিশেষ। র ভোগ্য নহে, আশায় নৈরাশ্। 
১০ হাত দীর্ঘ হয়) বাচ্চার গায়ে শাদা | গুড়কামাই-“'্য. (স* নাম কাকাদনী। 
ফোটকা থাকে। তঙরের গুটি হইতে ূ অমরে--কাঁকমাচীর নাম গুড়-কোঙালি 
পোকা এবং অন্য পাখীর বাঁ! হইতে ভিম | শ.ক বা গুড় কামাই। কিন্ত, বা*তে যাহা 
ও বাচ্চা লুটিয়! খায় বলিয়! নাম। কাকমাচী, গুড়-কামাই তাহ! নহে। কিংবা 

গুটিগা"'-৭. ( ল* গুটি+বা* লা )। গিঙিত, ; গুড়কামাই' দ্বিবিধ, (১) বঙজানাদি বর্গের 
ব্ু'লাকার, পঃ-- গুটিল! মল। গুড়-কামাই (50180800 1012101), (১) 

গুট"'ব্য.(স*) গোবসস্ত (17161590। | বরুণাদি বর্গের কাটা-গুড় কামাই (0828- 
গোরু দেখ। / | 115 96018119)1 শব্কয়ে,। অহিংআ।-- 

গু 



[ ২৩০ ) 
রি 222 

কাটা ৷ কামানে অগ্রিলংযোগ-জাত শবে । আকেল কুলিকা। বো হয়- ইহার সদৃশ 
কণ্টকময় স+ করীর হইতে গুড়। করীর-। গুড়,ম "'বুদ্ধির ঘরে তোপ দাগা, তাং 

কাকাদনী--গুড় কামাই )। (১) বঙ্গনাদি ুদ্ধিহীন হওয়া । 

বর্গের বন্ত শীক বিশেষ (50180817 ৰ গুঁড়া ''ষা. (স*গুগ্ক )। চূর্ণ, ক্ষুদ্র খণ্ড |", 

015100))। গীছে কাট! নাই, লোমও ধাতু, গু'ড়াই-ূর্ণ করি। গুঁড়ান!। 

প্রায় নাই। ফুল গোছা গোছ! শাদ| | ফল ূ গুড়িয়া, গুড়ো ''৭. (গুড় +ইয়)। গুড় সঙ্থ- 

ছোট, গোল। (২) কাঁটা গুড়কামাই--. “ধীয়, গুড়ে জাত; মোদক (3)। 

বন্ধণাদি বর্গের ছোট তনু বা বৃহৎ ক্ষুপ গুড়ি ষ্য. (স* গুড় হইতে। গুটি দেখ। 

বিশেষ (0900815 59018115 )। পুকুর কিংবা! বা" গুড়া, গুট ধাতু হইতে )। 

পাড়ে, বনে জঙ্গলে, রস! ছায়াবৃত খ্বানে. স্েকাচন, প্রঃ__গুড়ি মার-_দেহ গুটাইয়া 

প্রবল হয়। গাঁয়ে ছোট ছোট ভীষণ কাটা), নিম্ন হওয়া। গুড়ি-ুড়ি-'ষ্য, (গুড়ি_ 

পাঁতা মন্থণ, ফুল শাদা জুগণ্ধ, দল ৪। | সঙেকাচন, জুড়ি (দেখ)_-সঙেকাচন। সহচর 

গুড় গুড় "ব্য. গড়ংগড় দেখ। (স" গুর | শব্ব)। দেহ-সঙেকাচন। প্রঃ_শীতে 

ধাতু গতি)। ক্ষুদ্র বন্ত,র ুতগমনে। ছেলে. গুডিসুড়ি মারিয়া শৌওয়া। 

গুড় গুড় করিয়া! চলে। (গুটগুট-_একট গুঁড়ি ব্য. (স* গঞ্ি- প্রকা্খ_হেমঃ। 

একটি হইতে । ) ও* গর)। গাছের গোড়া হইতে প্রথম 

খু গুড়া "“ষ্য. (গুড়া হইতে ?)। কুলের মোটা ডাল পর্যস্ত অংশ (0001 )1 

বর্গের পক্ষীবিশেষ (1৩ $00166 .. (২) যে ছুই বেলনের ভিতর দিয়! আখ মাঁড়া 

01816. 7012818. 01810068, ) | দৈর্ঘো হয় (1011675)| গুঁড়িতে শাখা কাটা 

১২ আঁগুল, গুচ্ছ ২৩ আগুল। বুক গেট  থাকে। গুঁড়ি ও পোয়া লইয়া গুঁড়িগাছ। 
শাদা, তাহাতে ফোটক! দাগ । শীতকালে. গুড়ি-ভাঁলকা“'বাশ দেখ। 

দেখা যাঁয়। খুঁড়ি, গুঁড়ী ত্য (সং গুণ )। গুঁড়া, চর্ণ। 
গুড়-গুড়িষ্য. (অন্থকার শব্ষ হইতে)। চাউল-চুর্, প্রঃ--গুড়ি-চালনী যাহাতে 

নল-বিশিষ্ট কা । গুড়গুঁড়ি টানা__তাঁমুকের : চাউল-গু'ড়া চালা! যায়, গুঁড়ি কোটা_ 

ধুম আকর্ষণ । চাউল গুপ্ডিত কর! । গুটড়ি-গুড়ি বৃষ্টি" 

গুড় গুড়িয়! ' ৭. (স" গুড়-_বতুলি)। তম্বদেহ।. হাক্স জলকণার বৃষ্টি। 

খর্ব, গঃ__গুঃ বউ। গুড়ক ''ফ্য, (স* গুড়ক। হি* ও গুড়াকু )। 

গুড়চাউলী:: ব্য. (গুড় +চাউল)। গুড়ে. গুড় মাখান! পচানা তামুক। গুড়ক তামুক 

পাঁক-কর! চাউল-গুঁড়ির লাউ), | বিবাহের | -_দোল্তা নহে। গুড়/ক-ধোর'' ৭. (খোর 

বরকে গুড়টাউলী মার! পুর্বকালে রীতি ছিল. দেখ)। তামুকে আঁসন্ত। 
(কবিকঃ দেখ)! গুড় প্রোগূলঞ)" যয. সং । ও" গুটি) 

গুড়ম, গুড়/ম "ব্য, (গড়-গড় দেখ)। বন্দুক ও প্রসিদ্ধ ওধধ পতা (017030018 6০৫1 
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(0118) | পাঁত! কতকটা! পানের মতন। ূ গুণএখুণ-_গুন্গুন দেখ। 

পাতায় রোম নাই। ফল ছোট, পাঁকিলে | গুণট .ব্. (সং গুণ_রজ্জু। চট দেখ। মণ 
লাল হয়। গদ্পগুড়ুচী (গ্রা+ পদ্ম গুলঞক) | গৌগচট )। যে মোটা চটে গুণ হয়। ৫: 
“যা, (ষ* নাম জুদর্শন_বৈদ্যকঃ)। কাপড় নয়, গৃধ-চট (এত ছল). 
গুড়ুচী তুল্য লতা ( 110030018 (01061- গুণা ''ষ্য. (সং গুণ)। ধাতুর তার, প্রঃ 

03৪ )। গাতা অপেক্ষক্কত গোল (পদ্ম। সীড়াশীতে টানে গুণ! (কবিকঃ)। 
পাতার মতন) এবং তাহাতে তিনটা! আগুল। ; গুণিন্  ষ্য.( স* )। তত্ব গুণবান্ বা তন্ত্র 

পাঁতা লোমশ । ফল পাকিলে নারঙ্জ বর্ণহয়।| মন্ত্র গ্রয়োগ-নিপুণ ; রোজা । (যে-সে রোজ! 
গুণ''ষ্য. (স+)। (১) উতৎ্কর্ষ। গুণবস্ত''ণ. । গুশিন্ নাম পায় না। ঝাঁপান দেখ)। 

(বস্ত দেখ)। গুণবান। গুণাগুণ ষ্য. রিও '্য. (স* গুণ্ডক)। গুড়া (প্রাচীন বা। 
( স" উর । গুণ ও দোষ | গুণধাম | গুণ. 'ষ্য. (? স* গুণ্ডক-ন্নেহপান্র। অতি 

(স*)। গুণের আগার (উপহাসে, | স্নেহে লোকে ছূ্দাস্ত হয়?)। দূর্দান্ত 
আগার)। গুধপন| ' যা. (গুণীপনা_- | মান্য) আঘাত ও বধ করিতে উদ্যত 

সংক্ষেপে )। গুণীর ব্যবহার, প্রাঃ-তোর | ছুবৃত্তি। গুগ্ামি-..ফয, (গুণ্ডা+আমি)। 
গুধপনা জানে সর্ধজনা, পাঁসরিলি বটে সেটা ! গুদ্ডার বৃত্তি। (শহরে প্রচলঃ )। 

(ভাঃ)। গুণমণি ' ষ্য. (স*)। গুণীশ্রেষ্ঠ। । গুণি'"যা, ( স* গু্চক )। শুষ্ক তামুক-পাতা 

গুণমস্ত ''ণ” (মস্ত দেখ)। গুণবান। চুর্ণ। (কেহ কেহ পানের সঙ্গে খায়.)। 

গুণধর."'ষ্য. (স*)। গুণের আধার। গুণ" । গুগ্ডিচা'" যয (ও| স* গুষ্িকা। ক শ্বানে 
নিথি'-'ব্য. (স*)। গুণের সাগর, (উপহাসে | চ হইয়া গুষঝ্ি!। গুষ্ডি গুড়া । ও" বালি- 
বিপরীতার্ঘ)। (১) প্রভাব, স্থফল, উপকার, | গুড" বালি চূর্ণ ব! বালি ধুল!। তু* পুরীর. 

প্রঃ--ওষধে গুণ করে। (বিপরীত, অপণৃণ)। | বলগুঙি-পাঁড়া। বোধ হয় পুর্বে বালি- 

(৩) তত্র মন্ত্র প্রয়োগ, প্রঃ-পুঝুষকে গুণ | গুঝ্চি ছিল)। বাঝি-ন্তুপের উপরে নিষ্নিত 
করিয়! বশ কর! । (৪) কারণ, গ্--এই ৰ বা খ্বাগিত মণডপ_ গু্িচ মণ্ডপ (চৈ; চ:)। 
গুণে কেহ দেখিতে পারে না। (৫) রজ্জু (ক্ষেব্র"মাহাত্ময গ্রন্থে আছে, জগন্নাথ-দেবের 

ধনুকের জা, নৌকা টানিবার দোড়ী |, () | মণ্ডপ প্রথমে গুঙিচা-মগ্ডপ ছিল। এই 
আবৃতি, পাঃ-_একগুপ, ছুগুগ, তিনগুণ) | মণ্ডপ এখনকার মন্দির হইতে প্রায় এক 
একগুণা, ছুগুণা, তিনগুণ! বা তেগুণা |"! কৌঁশ উত্তরে অবস্থিত আছে )। 
ধাতু. গুধি-_গুধিত বা! পুরিত করি। 1! | মুত" “ধাতু, (স' গুধ ধাতু কীড়া, রোধ 

পাঁচকে তিন দিয়া গুণিলে পনর হয়। গুখন, | হইতে? তাহ! হইলে গুধি, গুতি হইত। 
গুণ! ॥ ( সংস্কতকোধ দেখ)। | ৰা" গুঁতানা হি* গৃথনা। বোঁধ হয়, সং 

গুণ..ফ্য,(স* গোনী। ও* গেণি, হি* গৌণ, | গ্রথিত-_গীথা হইতে, তু* বা গাঁথা, ও" 

ম* গোণ)। শণ দোড়ীর থলিয়! |" গথিবা )। গু'তাই--শিং দিয়া বিধি) পা 
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_গোরু গুঁতাঁয়। গুতীন!॥ গুঁতানিয়, ৷ গুমট'''গ' (সং গুপ্ত । প স্থানে ম। কিংবা স* 
ঠ 'ণ. যে গুতায়। 

গুদ..“ষ্য. (স*_পায়ু)। বাণতে যোনি (অশ্লীল)। 
গুদড়ী...ষ্য. (গোদড়া৷ দেখ । তু" স* গুর্দ 

ধাতু বাসে)। (ভিক্ষুকের) স্বংল বন্ত, কাথা। ৃ 

গুম" ষ্য (ই রি ভাড়ার, মাল- র 

খানা। গুদম-সরকার...ভাড়ারী। 

গুন্কার'"'ষ্য 

_পাঁপী)। ক্ষতি, দণ্ডসরূপ মূল্য, প্রা 

পরের জিনিষ ভীঞ্জিলে গুনকার দিতে হয়। 

গুন্গুন'"'ব্য, ( 

গুন্গুন করিয়া গান করা। 

ৃস্তী “ব্য. (স"গুপ্ত হইতে )। দে গুপ্ত 
তরবারি। 

গুঁকা, গোঁফ "যা (সৎ গুক্ষ_ গ্রশ্নন, ঘহ 

রশ্থন হইতে”? কিন্তু গু'ফাক্, গীথনি থাকে. 

না। ও* গুম্কা, হি” গুফ!-স* গুহা বোধ 

হয়। ও* গুম্ফা' হইতে গুঁফা)। পাহাড় 

কাঁটা গুহা ঝ| গৃহ, এঃ--গোফা উদঘারিয়া 

( চৈঃ চঃ)_ গুহা উদ্ঘাটন করিয়!। 
গুফো ' গৌরুয়। দেখ, ! 

গুম ' ৭. (ফা*। স" গুপ্ত )। গুপ্ত, নষ্ট | গুমি 

খুন ''গুপ্তহত্যা । 

গুম ''ধাতু, (স* গুপ ধাতু গোপনে !প ্বানেম, 

হয়। বোঁধ হয় ফা* গুম শব্দও মিশিয়াছে। 
গুমি-_বদধ শ্বানে, গোপনে থাকি, প্রঃ 

আম গুমিয়া পচিয়। গিয়াছে। গুমা॥ গুম! '' : 
ণ্ আবদ্ধ থাকাতে জাত, প্রঃ গুম! গণ্ধ |. 

গুমক'''গোমক দেখ। 

গুম্গুম'"ব্য, (স* গম ধাতু )। গম্ভীর গ্রহার-: 

শবে, এঃ__গুঃ কীল মার|। 

(ফা" গুনাহ__পাপ) গুনাগার | 
: কীদা। গুমর! ॥ গুমরিয়া, গুমব্যে "৭. গবিত। 

 গুমসা- ধাতু, (স* গ্রীন্ম হইতে ? ফা" গুম+ 

স* গুণ ধাতু )। ভ্রমরাদির 

অব্যন্তু শব্দে, কণ্ঠের অব্যন্তু শবে, পা: 

গুর্ঠিত বেষ্টিত)। মেঘাচ্ছন্ন। গুমট করা-- 
গঁচুর জলীয় বাপ্পময় ও নির্বাত হওয়া! । 

গুম '্য. (ফা*। তু* স* গর্ব_-গরব, গবর? 
কিংবা! স* (অব-) গুষ্ঠন হইতে )। গর্ব। 

“* ধাতু, গুমরি- গুপ্ত হইয়া থাকি, আবৃত 

হইয়| থাকি, প্রঃ--গুমরি গুমরি মরি 
(চণ্ডী2)) গুমরি গুমরি কাদা__লুকাইয়া 

সা__গুমসা ?)। গুমসাই-_গুপ্ত বা 
আবৃত থাকাতে গরমে ছুর্গ'্ধ হই, গ্রাঃ-- 
পাঁকা আম ঢাঁকা থাকিলে গুমসায়। গুম- 

সানা, গুমসানি॥ গুমসানি-'ষ্য. নির্বাত 
দিনের গ্রীষ্ম। 

গুমান "ষ্য. (ফা*_-খেরাল। তু* স* গরিমা)। 

অভিমান, গর্ব, গ*গুমান হইল গুঁড়া 

( ভাঃ), এদেহের গুমান কর মিছে। 

গুশ্বজ-..ফ্য. (ফা" গুম্বদ)। মন্দিরের গোলাকার 

চূড়া, ছাদের উপরিস্িত ক্ষুদ্র মন্দির 

(00179) 

গুয়.'ব্য. ( স* গুবাক। ও* গুআ॥ হি* গুৰ। ) 

আস।মে ও পূর্ববঞ্জে অদ্যাপি গুয়। প্রাচীন 

বা" গুআ--শুং পু$। মাঁপএক ভারতে গুয়া। 

অতএব গত এক শত বৎসরের মধ্যে গুবাক 

সবলে সুপরী শব চলিত হইয়াছে )। গুবাক 
বাঁ স্থপরী। (পুর্বকালে হাতে গুআ দিয়া 
কাঁজের ভার দেওয়া হইত। শৃং পুঃ দেখ। 

কবিকগুকণে হাতে পান দিয়া আরতি-- 

নিয়োগ করা হইত । বর্তমান কালে স্ুপরী 
দিয়া নিমন্ত্রণ গ্রামে প্রচলিত আছে । ) গুঙ্া- 

কাতি...ফ্য. গুবাক কাঁটিবার জাতি (ও*)। 



[ ২৩৩ ] 

গুইয়া, গুয়ে৫'ণ. (স" গৃ গু ইয়া গুইয়া। 

স* গুহা--গুয়। )। প্৪--গুয়া বাবলা--স* 

বিট খদির, গুয়ে সালিক-_স* গুহা সারিকা। : 

গুয়ে গোঁবরে '*মানুষের বিষ্ঠা ও গোবুর 

বিটা একত্রে, নানাবিধ মলে । 
গুরুং''ষা, (স')। মন্তরোপদেষ্টা। গুরু্ঠাকুর 

'“্যা, ঠাকুর দেখ)। গুরুকূপ দেবতা! | গুরু- 
পুরুত''*গুরু ও পুরোহিত । গুরু-বল:*'ষ্য. 

গুরুর ক্ুপাবল। গুরুভাই:'ফ্য. এক গুরুর 
শিষ্য। (২) পিতা প্রভৃতি পুজ্য। গুরুজন 
'**পৃজাজন। (২) বৃহম্পতি। গুবুবার "' 
বৃহস্পতিবার। (৪) গুন্ুমশায় ''ফ্য. (স' 
গুকুমহাশয় )। পাঠশালার অধ্যাপক। গুরু- 
দক্ষিপা ''ষ্য. অধ্যাপকের প্রাপ্য পুরফার। 

গুরুমারা বিদ)"'গুরু--কুরুপাণ্বদিগের 
মল্ল-গুর্--দ্রোণাচার্য ) তাহার শিষ্য অঙ্ভ্ন 
যুদ্ধে গুরুকে হত করিয়াছিলেন। ইহা 

হইতে মল্লকীড়াশিক্ষক সম্বণ্ধে কথাটা! প্রযুক্ত 
হয়। বিদ্যায় গুরুকে শিষ্য পরাজয় করিলেও 
বলা যায়, কিন্ত; তখন উপমায় প্রয়োগ । 

গুর্মশীয়ি''"ষ্য, (গুরুমহাশয়+ই )। গুরু 
মহাশয়ের বৃত্তি। 

গুরুতর'''ণ. (সঃ গুরু+স" তর)। সাধারণ 

] 

আচীন.''গুলঞ্ দেখ। গুল-কনদ যা. 

গোলাপ-ফুল-দেওয়া খর বাঁ গুড়। গুল- 

বদন ব্য. গোলাপের তুল্য স্নার? রেশমের 

ডোরিয়া শাড়ী। গুল-দাউদী ষ্য. চক্্র- 
মল্লিকা । গুল-বাহার...ণ ফুল হেতু সৌনর্ধ 
যার, যেমন ফুলতোল| শাড়ী। গুল-অনার, 
গুলনার-্য. অন্মীর--ডালিম ফের তুলা * " 
লাল-ফুলযুন্তু শীড়ী। গুল-মখমল .'য্য. 
অম্লান পুশ্প। 

গুল "ধাতু, ( স* ঘুর ধাতু হিংসায় ? তু* স* 
ঘুট ধাতু 'পরিবর্তনে। ঘোলা ধাতু দেখ। 

ভাবপ্রকাঁশে ঘোলয়েৎ গদ আঙ্থে)। গুলি 
-মিশাই, চুর্ণ করিয়া মিশাই, এঃ- জলে 

নুন গুলিয়া কাঠে দেও। গোল! ॥ গোল! 

“ষ্য. যাহা গুলিয়া প্রস্ত,ত হইয়াছে, যেমন 
গোবরের গোঁদা। গোলু/ "ধাতু. (গুল ধাতু 

আস্তে)! গোলানা | 
গুল্গুলা''ষ্য, ( হি*। সং গুভ-গুলিক1)। দ্ব্ত- 

পিক মিষ্ট খাদ্য; ফুলরী। 

গুলজার ' ণ. (ফাঁ* গুল--গোলাপ, জার__ 
স্বান,_পুপ্পোদ্যান )। পুপ্পোদ্ধান, শৌভা- 

সম্পন্ন, নরক গুলজার নরকে পুর্গো- 

দ্যান অর্থাৎ বহু প্রসিদধ ব্যন্তিয় সমাগম 
অপেক্ষা গুরুং অতএব অতিশয় গুরু “ছুস্তর, | (উপহাসে )। 

_. কঠিন, উতৎ্কট, প্রয়োজনীয় । গুলঞ্ট "'ষয. গুড়ুচী দেখ। 
গুরুয়া'''ণ. (স* গুরুক )। গুরু (প্রাচীন ! গুলঞ '“ষ্য: 4 ফা* গুশ-আচীন- চীন দেশীয় 

পদ্দ্যে )। 

র্ভরী.” ষ্য. ( স*)। রাগরাগিণী দেখ। 
গুল'"ফ্য' (ফা*। স* গুড়--বটিকা )। তামুক 

খাইবার নিমিত্ত অগ্সার-গুলিক1) আদগ্ধ 

তাঁদুক | গুল-কলম-''গুলি দেখ। 
গুল***্য্য, ( ফা” )। ফুল, গোলাপি ফুল । গুল- 

ফুল।' নামে চীন থাঁকিলেও' বস্তুতঃ চীন 
দেশের নহে। অনেক বিদেশী গাঁছ চীন 

নাম পাইয়াছে, যেমন চীনের বাদাম, চীনের 

গেঁদা )। তরগরার্দি বগের পুঙ্গতরু বিশেষ 

(1800678 2001711268) | ই*-তে কেহ 

কেহ 5091191) 18456101116 বলে )। 

৩০ 
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ক্ষীরা গাছ, শাখার অগ্রদিকে পাতা । পাত ; গুলী-_হি* গোলী-_গোলা)১ (৩) কাপাসের 
একোত্তর। গাছ বাক! বাঁকা, ছাল ফাট! | কীচা ফল (গুটিকার আকার বলিয়া। ও” 
ফাটা । ফুল শাদা ভিতরে হলুদা, বাহিরে: নাম বকরা )। (৪) আফিমের বর্তৃল। গুলী- 

লাল, স্থুগণ্ধ। গ্রীষ্ম ও বর্ধাকালে ফোটে। | খোর , আফিমের ধূমপায়ী। (৫) গুলী ডাং 

(২) শাদা গুল ''গুলঞ্চ তুল্য গাছ (1১; খেলা "'ডাঙ্গ-ছোট দঞ দিয়া গুটিকা_ 
81১2 )। ফুল শাদা, সুগণ্ধ। (৩) লাল; ক্ষুদ্র কান্টখণ্ড নিক্ষেপ। (কোথাও কোথাও 

গুলঞ "'গুলঞ্ তুল্য গ্লাছ। (১. :018)। | গুলী ডাগ্ডা বলে। হি" গিল্লী ডান্ডা )। 

ফুল লাল। গুন "ব্য. (স*)। (১) তৃণাদির ঝাড় (০101)। 

গুলতই..'ষা. (স* গুলী+ৰতু্লি? স* নাম! (২) উদরের রোগ-বিশেষ (চরকে এই রোগ 

গৌফণা ? ফাঁ* গুলেন )। গুলী-বাটুল (স* ! নানাবিধ বর্ণিত আছে। আধুনিক ইযু- 
বর্তুল) নিক্ষেপের ধনুক, প্রাঃ__গুলতাই | রোগী চিকিৎসা-বিদ্যার একটা রোগের 

নিল তুলে গভীর গর্জনে। চারি গোটা বাটুল সহিত গুল্ম মিলে না। পেটে গোলার ন্থায় 

যুড়িল চারি গুণে (মাঃ) চারি গোটা-_ পদার্থ বোৌধ-_গুন্স-রোগ ) | 

চাঁরিটা, গুণে_ধনুকের ছিলায়। গুষ্টি গ্রাণ.। ষ্য, ( স* গোষ্টা। তৃ* স* কোষ 
গুলতন'''ষ্য. (ফাঁ* গলতাঁন_াকার ভিতৰ্ে ৃ _-গ্রা* কুষ্টি)। বংশ। ভতসনায়, গুষ্টি 

চাকা, পেঁচান)। বিশৃষ্বল,। গোলযোগ | মাথা করা-পরিবারের মাথ! খাওয়া ()। 

গাঃ-_কাজের গুঃ করা ]. ুস্তাকি-'ষ্য. ( ফা" গুস্তাথী )। ধুটতা, প্রঃ 

গুলা, গোলা.''ধাতু (গুল ধাতু আস্তে )। | -ুঃ করা, গুঃ মাফ কর|। 

গুলাই, গোলাই-মিশ্রিত করি, ঘোলা!  গুন্সা".ফ্য.(আ”*)। কৌধ, গোসা। 
করি। জল গোলানা ॥ (ঘোলা ধাতুর গ্রামা গু.*'ষ্য, ( স* গুথ | ও* গুহ)। বিষ্ট। | গৃকুড় 

গুলা ধাতু হইতে পারে। গুল ধাতু দেখ )। শষ্য. (কূড় দেখ )। বিষ্ট-স্তপ, যেখানে 

গুলান''গুলা দেখ । বিষ! আছে। গৃ-বন-..বিষ্ঠার অরণ্য। গু 
গুলাল তুলসী" বারই তুলসী। তুলসী দেখ । | খাওয়া ..অপকর্ম করা । গু দেখ। 

গুলি, গুলিন''গুলা দেখ ।  গৃধিনী (গ্রা* গিধিনী ).-ফয. (স* গৃধূ শের 
গুলি'"'ষ্য. (স* হইতে)। বাহ্র পেশী! বাঁ*ভ্ত্রীলিষ্া পদ )। গ্রসহ-বর্গের দিবাচর, 

(স* নাম বাহ্-পিপ্ডিকা )। ,গুলি কলম, | “ পক্ষী-বিশেষ (076101801 ঘএ11, 

গুল-কলম, গুটি কলম ''বৃক্ষ শাখায় মৃত্তি- 0659595 ০৪1583)।1 প্রায় ছুই হাতি 

কাদির গুলিবৎ বেষ্টন করিয়া সে শাখার: দীর্থ হ়। শ্শানে মৃত জস্ত;র উপরে বসিয়া 

মূল বহির্গত করাইয়া নূতন গাছ। থাকে। ঠৌঠ হইতে গলা! পর্যন্ত লাঁল থলী 

গুলী" ব্য. (স* | যথা, গুলী তু গুটিকা ভেদে ! বা শিখা থাকে | এই হেতু এক নাম লাল- 
মেঃ)। (১) মৃত্তিকা ধাতু গ্রভৃতির গুটিক!) মাথা শকুনী (ও* ফুল-শাগুনা )। গৃধিনীকে 

(২) দিসার বুল (যেমন বন্দুকের; বড় শকুনী ভয় করে। ( শকুনী দেখ) 
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স্বামী (স্ত্রীর ভাষায় )) মধ্যবিত্ত, প্রঃ 

গৃহস্থ ঘর। গৃহস্বালি ষ্য. (গৃহস্ব +আঁলি)। 

গৃহস্থের কর্ম, ধর্ম বা অচিরণ। 

গৃহস্ব..যা. (স*)। সংসারী) গৃহস্থাসী, 
সে ্ ্্্স স 
গেঁটা "গেড় দেখ । গেঁটা-গোটা., ৭, (গেঁড়া 

_ৃম্ব ও স্বঃল, গোটা-গোল। সহচর 
শব )। হৃস্ব ও মাংসল। 

গেঠ্যে (গ্রা" গেঁটে ) '৭. (গীঁঠিয়া দেখ )। 
গে"'কিয়া" ( গিয়া পদের সংক্ষেপে )। অনুজ্ঞ! । গীঠে জাত,:--গেঁং বাত) গীইঠ-বিপিষঠ, 

ক্য়াপদের পরে বসে, প্রঃকর গেড় 

কর-গে যা--করগিয়া যাঁও। (প্রায়ই । 
অবজ্ঞায় ও ভসনায় )। 

গেঙা'ধাতু, (গে গৌঁঅপত্রংশে )। 
ঠাঙাাই--এক বিষয়ের নিমিত্ত হাঁ গো হা-। 

গো রবে পুনঃপুনঃ প্রার্থন! করি। গের্জীনা, | 

গেঞানি | 

গেছো, গাছুয়!-"'ণ-ষ্য. (গ|ছ+উয়! )। গাছে: 

চড়িতে দক্ষ; গাছে বাস করে যে? গ্রা-- ৰ 

গেছে! সাঁপঃ আখমাড়া গড়ির হাড়ী_যে 
হাঁড়ীতে রস পড়ে । 

গেঁজ-গেঁজ ''গজ্গজ দেখ । ্ 

গেঁজ (গ্রা” ) "'ষ্য. (গজ দেখ)। গাছের 

গজ। অস্কুর;) গোঁদের উচা ঘা। 

গেঁজ (গ্রা*) ধাতু, গাঁজ ধাতু দেখ। ূ 

গেঁজে পো"). গাজিয়! দেখ । (ভাঃ)। 

গেজেট..'ষ্য, (08000) | সরকারী সংবাদ- 

পত্র। 

গেঁজেল ( গ্রা") "'গাঁজাল দেখ । 
গেঁজো-**্য, ( সৎ গঞ্জিকা হইতে | গাজ ধাতু 

দেখ)। পুকুরের জল বিকৃত হইলে 

কুয়াসাঁর দিনে মাছ হাপাইয়া ভাসিতে 

থাকে, যেন মাতাল হয়। গেঁজ্যে লাগ! - 

মাছের এই রুপ মন্তত। বা হাপান হওয়া 
গেঞ্জি, গেঞিফবক".'ষা. (উ' (1011)905 

001736% 0001) | ঘন জালের মতন ূ 
| 

| কাপড়ের টান জাম! । র 

প্রঃ -গ্েঃ লাঠী। পূর্বকালের দেশীয় 
ছোট কামান (এই কামান কতকগুলি 
লোহার চকু জুড়িয়া নিমিত হইত )। 

গেড় ''ষ্, (স* গণ্ড-চিহ্ব)। গাছের 
অস্কুর। 

গেঁড়া ''ণ. (স* গে কন্দুক ৷ ও* গেড়া, 

ম* গিড্ডা )। কন্দুকবৎ হ্ম্ব ও স্থংল। 
'**ষা, খেলিবার ভাট। । 

গেঁড়া (গ্রা")-"ষ্য" (স* গঞ্খ হইতে বা" 
গাঁড়, ও* গাঞ্ি)। (মূল অর্থ) পায়ু। 
গেঁড়া মারা-( অশ্লীল। তু* গ্রা" পোদ 
মারা)। ঠকাটুয়! লওয়া। | 

গেঁড়ী"'ষয. (স* গেগুুক, গঞ্ড। ও" 
গেঞ্ডা )। পুকুরের ক্ষুদ্র শবুক-বিশেষ। 

ছোট, কাল মুখে ঢাকনী আছে। (গুগ্লী 
দেখ)। গেঁড়ী-ভাঁঙ্া! ''কেঅটিয়া সাপ 
দেখ । ৃ 

গেঁড়।"“ষ্য. (স* কন্দুক, গেঞ্ডক)। খেলাইবার 
ভাটা বা গোলক । 

গেঁড়য়া, গেঁড়ে। ''ষ্য. (স" গে গঞ্চ_ 

গ্রষ্থ )। “কলা, হলুদ প্রভৃতি শাকের 'কন্দ 

শাখ (075901 এঁঠ্যে দেখ। 

গেড়ে, গড়িয়া-.“ষ্য. (স* গর্ত হইতে বা" 

গাড়, গাঁড়া। ও* গড়িঅ।। হি* গাড়া )। 
গড়ানিয়াপাড় ছোট ডোবা, গঁঃ-_ 
সরোবর তাগ করে পচ! গেড়ায় সরে (মাঁঃ) 

--সরে-_-জল লয়। (মাটি কাটিয়া গর্ত 

চি 
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কৃরিয়। মাটির ঘর করিতে হয়! ইহা হইতে | (চৈঃচ$)। (গিরি মাটি বলা অপেক্ষা গেরি 
গেড়ে ও ডোবার উৎপুত্তি। ) মাটি অধিক প্রচলিত )। 

গে্"""যা' (স* কন্দুক, স*প্রা* গেন্ু )। ; গেরেফতার ' ৭. (ফা* গিরফতার)। থৃত। 
গেঁড়। গেড় ্বেলিবার গোলক । গেরেফতারী "'ণ. ধরিবার, প্রঃ্গ্নেঃ 

 গেদা-..যা, (য় কন্দুক, গেন্দুক হইতে) $* . পরোয়ানা (আদাঃ)। 
গে, হি" গেঁদ, গেগুক)। সোনরাজ্যাদি : গেরুয়া'... (স* গৈরিক। গেবু+উয়া)। 
বর্গের পুপ্পশীক বিশেষ [[225153)। পাত গৈরিক, গেরি মাটিতে রঙ্ানা কাপড় । 
বহুচ্ছি্ন। . ফুলসম্টি_মঞ্জীরী__দেখিতে গের্দ “যয, (ফা* গির্দ, গির্দাচারিঘিক )। 
কন্দুকবৎ বলিয়! নাম গেন্দা__গেঁদা। দেশী | বেষ্টন, আটক। 
গেঁদ। ''গাছ লম্বা, ফুল এক সারি, প্রায় । গেল ''ণ-( স* গত)। গত, অতীত, প্রঃ 

তাত বর্ণ। চীনের গেঁদা '.ছোট গাছ, ছোট গেল বছর, গেল বার। 

ফুল হনুদায় লাল দাগ (76৭০ 1১21- | গেলা...পাোতু. (গিল ধাতু আস্তে)। গেনান!। 
£০1৭. 1920663 09018) বিলাতী | গেলানি (গ্রা").""যা. ( ম* গ্লানি )। অস্থাস্থয, 

গেঁদা “ছোট গাছ, বড় বড় হলুদ! ফুল, ক্লান্তি; দোষ প্রদর্শন, নিনদাবাদ। প্রঃ__ 
(জর আরা৪০৫, [৩ 1 পরের গেলানি, মানি করা। 
01০০0, (816170018) | | গেলান ..যা, (ই* 1985) ্তস্তাকার 

গেবে "যা. (আ"* গয়েব_মদৃশ্ত হইতে ?.. ঘটা, কাচের ঘটী। 
সং গর্ভ?)| টেবিলের নীচের বাক ূ গেলেপ 'ধ্য. (আ* গিলাফ)। আবরণ, লেপ? 

(৪ ৫1261) এক সঞ্জে ছুই খণ্ড মোটা চাদর। 

গেয়ান.'ষ্য. (স* ভান)। জ্ঞান, (বিদ্যা । গেস-"'ষ্য. (ই+ &৪৪)। বাযুবৎ পদার্থ, প্রঃ 
পতি, কুত্তি; | গ্রা*)। -পটানি হইতে গে উঠে। গেসের 

গেঁয়ো'''. (গ14উয়1)| ্রামবাধী, প্র | আলো...পাথরিয়া কয়লা। তেল গ্রভ্ভৃতি 
গেঁয়ো যোগী ভিখ'পায় না; গ্রীম-সম্বপ্ধীয়। | হইতে উৎপাদিত গেসের দীপ । 

প্রঃ-েঁয়ো মড়ল। গেহ-''ষ্য' ( স* গৃহ )। গৃহ (পদ্যে)। গেহী-' 
গের"'ষ্য' (স* গ্রহ)। কুত্রহ, কুশ্রুহের । যা. গৃহী, গৃহস্থ । ভ্্ী* গেহিনী। গেহেনরদী 

ফল, প্রঃ গেরয় পড়] । | + প. (সণ)। গৃহে নর্দন করে যে, ঘরে 

গেরন (গ্রা*)" যয. ("গ্রহণ | হি* গিরন।.. বড়াই করে যে। 

ম* গিরাণ )। চন্্র হর্ষের গ্রহণ (ও* পরাগ | গৈবী-"'ণ. (আ” গয়েব অদৃশ্য) । অনুপস্থিত, 
স্পস্* উপরাগ )। ূ লুকায়িত (গয়েবী থেল৷ দেখ)। 

গেরি'"'ষ্য, (স* গৈরিক। হি* গেরু)। গিরি গ্র "৭. (আ*)। বিভিন্ন, অন্তেরা ) প্রঃ 
গাত্রের লাল মাটি বিশেষ (৫ ০০119), | ও-গৈর--এবং অন্ঠের| (আদাঃ)। 

৪ হুক্ষ বস্ত্র আনি গিরি দিয়া রঙ্গাইল ' গো বা. (সং অঞ্জী)। সম্বোধনে, মান্ধে 
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(ব্যাকরণ দেখ)। প্রঃ--কহ গে। নিকপম। |. মণি বিশেষ (র্্-পরীক্ষা। দেখ)। গো- 
( কবিক? )--শঙকর গৌরীকে । 

গোষ্য, (স*)। গোরু। গে-কল .'ষা. 

(স* গো-কৰল)। গো-গ্রাস, গোরুকে 
যে ঘাল খাইতে দেওয়া হইয়াছে। গোকুল 
“যয, (স*)। মধুরার নিকটবর্তী গ্রাম 

বিশেষ। এখানে শ্রীকঞ্জ বালাকাঁলে গো- 

চারণ করিতেন। প্রবাদ, ষাড় গোকুলে 
বাঁড়িতেছে_বিশেষ যদ্বে; লক্ষণায়, 

নির্ভাবনায় খাইয়! পরিয় পুষ্ট হওয়া । গো- 
খাদক ''ষ্য. 

শপথ বিশেষ, গঃ-যে এক পয়সা লাভ 

(স*)। গোমাংস-খাদক ; 

করিয়াছে সে গে'-খাদক (হউক )। গোঁ 

খান! ..ফ্য. গোরক্ষা ্ান। গো-খী, গৌখী 
''ণ. (হিণ)। গোৌচর্মে নির্মিত। গোশ্রাসে 

থাওয়া'.'ন! চিবাইয়া গোরুর মতন গিলিয়! | 

গোচর"'"“ষ্য, (স*)। গোচারণ-ভূমি। গো- 

দন্ত ''ষ্য.(স*)। গে-দস্তের তুল্য পীতাঁভ 
স্কটিক-প্রস্তর (৫8115) | গোঁদস্ত হরি: 

তাঁল "*ঘ্য, (স*)। গোদস্ত আকারের হরি- 

রোচন। .'ষ্য. (স*)। পরে ম্বেখ। 

গোএনা'''গোয়েন্দ৷ দেখ। 

গো", (হি* গঁৰার_স* গ্রামনর, গ্রাম্য 
লোক হইতে? হি* গৌ--প্রয়োজন, লং 
গৌণ হইতে? বোধ হয় প্রথমে হি* গার 
হইতে বা" গে )$ দু নির্বস্ধ; সেই এক 
কথ! ৷ গোয়ার ''ণ. (গৌ+আর। কিংৰা হি* 
গবার)। নির্বপ্ধশীল, নির্বোধ । গৌঁয়ার- 
তি.*ষ্য, ( গোয়ার+তি _ভাবে। তু 
সেয়ানতি )। গোৌয়ারের ভাব। এক- 
গৌঁউয়া, এক-গু়া ''ণ. এক গে। ধরে যে। 
এক-গুয়ামি "ষ্য, (এক গ্ুয়া+আমি)। 
এক-গু'য়ার ভাব। শৃয়রিয়া গোঁ, শৃয়র্ে 
গে! "'শৃয়র সোঙ্ছা ছোটে, এ পাশ ও পাঁশ 
দেখে না। তেমন একই কথা ধরিয়া থাকা । 

গৌর়ার-গোবিন “ফা, ( অন্ুপ্রামের নিখিত্ত 
গোবিন্দ? | গোঁয়ার-গ্রাম্য জন, স* 

গোবিন্দ-গোপালক।; গোয়ার এবং 

গোয়ালা নহচর শব্দ ?)। গৌঁয়ার নির্বোধ । 
তাল (97171671)1 গোঁবাঁঘা! ''বাঘ দেখ । | গোক্ষুরা, গৌখুরা ''ষ্য. (স* গোক্ষুর7ব।* 

গো-বাড়িয়৷ করা .'গোবুকে বাড়ি মারার ূ 
তুলা নির্দয় ভাবে প্রহার করা। গো-বালি: 
'“শ্ঘ্য' (স* গো-বলি )। গোরুর পুচ্ছকেশ। 

গো-বেচারা,. গো-বেচারী ''গোবুতুল্য 

] 

নির্বোধ, সরল-্বভাব । গো" বৈদ্য ..গোরু ৰ 
চিকিৎসক | লক্ষণায়, যে ?বদা আস্রিক | 

চিকিৎসা করে। গে!-ভাগাড় "'ষা. ভাগাড় 

দেখ। হি'গোহর)। গোরু যাঁবাঁর গ্রাম্য 

ৃ 
ণ 
[ 

| 

1 

আ1)। ফাণাধারী বিষধর সর্পবিশেষ (0০18 
৫1 08911 181 (10৫1813)। 
রাঁত্রিচন। ফণায় গোরুর খুর-চিত্ব আছে। 

গাঁয়ের বর্ণ অনুসারে নান। নাম হইয়াছে। 

যা, খইয়া-খই-তুল্য শাদ।); খড়ীশ-- 
খড়ী-সদৃশ শাদা) ততুলিয়া__তেঁতুল- 
বীজের তুল্য খয়র বর্ণ; কালী- কৃষ্ণ 
বর্ণ। 

পথ, যে পতিত স্থানে মৃত গৌরু ফেল! হয়। | গোখুর! '.যা. (স* গোক্ষুর)। বর্ষায়, শীক- 
গো-মুখ ''ণ. (ন*)। গোরুতুল্য নির্বোধ । 
গো-মেদ "'ষা. (স*)। গোঁমেদ-বর্ণ তুল্য 

| 
ঃ 

বিশেষ (11190105 09116806118) | ঘাসের 

মাঝে জন্ে। পাতা অঁভিমূত্বী, ফুল পীত- 
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ভূষণ বিশেষ। (আজ-কীল দেখা যায় 
না)। 

গোগল ""ষ্া. (1 স* গুগল 1)। গুস্থদ্ধার 
বহির্গমন রোগ (010121)345 ৪101) | 

গৌগা'তপং হি" গৃঙ্গা-বোবা)। গেঁ। 
গে করে যে, বোব!। 

গৌ-গো.*বা, (অন্থকার শব | তু* সৎ অঙ্জা | গোটা" 'ণ 

বর্ণ। 

গোরুর পাঁচ জোড়া খুর। 

গোখুরা ফলের আকারের সোনার কর্ণ 

_-বা* গো মন্বোধনে )। যন্ত্রণায় মানুষের 

গলার অব্যন্তু শব্ষে (যন্ত্রণার ওগো ওগো 

কর।?)। গোৌঁগৌয়ানি ''ষ্য. (গে গে 

+আনি)। গৌ-গেো রব | 

গোচ, গোছ, গণ্চ '"ষা. (স* গতি | গতি-- 

গইত--গঁ্ত__গণঁচ | ত স্থানে চ)। গতি, 

অবস্থা, গ্রকাঁর, উপায়, আশ্রয়; 

সেই গোছের মান্গষ--প্রকার) তাঁর খাবার 

গস্চ নাই-_অবস্থা, বা উপায় । গোছে_। 

গাছে ''কোনো৷ উপায়ে। গোছাল ণ. 

( গোছ+আল)। অর্গ-সম্পন, সংসারী। 

০৫ 

গোছা, গোছ 'স্. (সূ গুচ্ছ । গুচ্ছ, স্তবক। 

গৌঁজ ''ষ্য. 

গোজ 

গোছ **৫০ টা পানের গোছা । 

(গু'জ ধাতু দেখ)। কীলক, 
খোটা। গৌঁজন। '*যা, যাহা দ্বারা গৌঁজা 

_-ঠেলিয়। প্রবেশ করান মাঁযণ। পোড়া | 

চা বাঁঠ। 

|..'সরগুজা দেখ । 

গৌজা. ““ষা. গু'ঁজ ধাতু দেখ)। যাহা গু জিরা 

অন্ত দ্রবোর ভিতরে-- প্রবেশ করাঁন! হয় 

চালে গৌঁজা দেওয়া_চালের খড় ন! 

ফেলিয়। যেখানে ফাঁক পড়ে সেখানে নুতন 

গোখুরী * ষ্য.। 

| 

] 

ফল পাঁচকোণা বা দশ-কণ্টক-_যেন ৃ 
|] 

| 

গোট - ষা. ( ম* কটিত্র )। 

খড় গুঁজিয়। দেওয়া । গৌঁজা মিল, গৌজা 
মিলন ''স্থিত দ্রবোর মাঝে নুতন দ্রব্যের 

গ্রবেশ ও মিলন। হিসাবে গোৌঁজা মিল "' 

স্বিত হিসাবের মাঝে মাঝে নৃতন হিসাব 

যোগ করিয়া শেষফল মিলন। 

কটিবেষ্টন ভূষণ । 
গোট। 

ডোরিয়া গোট ''ডোর-হৃতার আকারের 

গোট। 

বিছ্বা-গোট ''বিছার আকারের 

(স* একটা হইতে । একটা-_- 

এগট!-_গটা। শুং পুঃ-গটা। গটা 
অদ্যাপি গ্রচলিত আছে । প্রাচীন বাঁতে 

গুটি শব্দও ছিল। আদা" ও* গোটা )। 
একটা, অখন্ডিত, সম্পূর্ণ; গ৪-কারে দেন 
গুটা গুটী কারে দেন মুটী মুটা দরিদ্দকে ধন 
দেন তরাজু ধরিআ (শৃং পু$)- ধর্মরাজ 
কাহাকে ও ধন গুটী গুটী একটি একটি গণিয়া, 
কাহাকে ও মুঠা মুঠা, এবং দরিদ্রকে তরাজু 

দিয় দেন? এক গুটী পট ডুরী (চৈঃ চ-- 
একট| পট ডোরী; গোড়াবে যতনে যেন 

থাকে গোটা গোট1 (মাঃ)--অথঞ্িত। 

গোটা-সিদ্ধ ''শ্রীপঞ্মীর দিন গোটা-- 

আ-কোটা--শাগ-পাত| সিদ্ধ ব্যন্নন। (২) 

প্রায়, পঃ_গটা দশ মা দিঅ| সাজাইল 

মই (শুং পুঃ)-প্রায় দশ, দশ বারটা। 

(৩) গোটা ছুই তিন, গোটা চারি, গোট 
কয়েক, গোটা কতক (৩* গোটা কেতে)। 

মংখাক, ওঃ -চারি গোটা চাবুক মারিল 

বাম হাঠে (মাঃ) চাঁরিটা। (ব্যাকরণ 

দেখ )। 
| গোটা "ফা, (হি"। সং গুটিকা)। সোনা বা 

রুপার জরী। 
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গোটি-"'একটি (গোটা দেখ )। ৰ ৭. (গোঁড়+আ)। গৌড়-ুন্ত। গোঁড়া 

গোঠ -“ষ্য. (স* গোষ্ঠ)। গে-স্বান,। গো- নেবু:.'নেবু দেখ । 

চারণ ত্বান। গোঁড়া "“ষ্য. ( সং গুণ্ডক-_ন্নেহপাত্র -মেঃ)। 
গোড়'**ষ্য, (স* ঘুট, ঘুটি, ঘুটিকা__গুল্ফ। | শিশুর আদরের নাম বিশেষ ..ণ. যুক্তি 

স* গোহির, যথা, পার্দমূলং গোহিরং শ্তাৎ : তর্ক বিন! ভন্ত, প্রঃ-ছিল গৌড়! বৈষ্ণব 
_হেমঃ| তু* স* কুপর। ও* গোইঠি, হি* |] হইল গৌঁড়। শৈব (ভাঃ)। গৌঁড়ামি ., 
গোড়, গোড়া )| চরণ, পদ। গোড়ে ; ফ্য.( গৌঁড়1+আঅধমি)। গোড়ার ব্যবহার, 
নমস্কার-_পায়ে নমস্কার (অশিষ্ট )) (তু! ধর্মের বাহ্ অঙ্জে অত্স্ত ভন্তি। 
খুঁরে নমন্কার)। গোড়-তোলা, ঘোড়-ভোলা : গো-ডিম "যা, (স* গুহৃ-ডিথ্1)। জন্ম 
জুতা-"'যে জুতার পশ্চাৎ ভাগ গুল্ফদেশ. কালে পাখীর গুহদেশে যে অগ্ডাকার 
উন্নত, চটী ভুত নহে। গোড়-মুড়া__গুল্ফ- , মাংসগি্ড থাকে৷ পাখী বড় হইলে সে 
মূল। হাড়-গোড় 'হাত-গোড়-_হাত পা, পি লুপ্ত হয়। গোঁডিম না ভাঞ্জা-- 

প্রঃ হাড়গোড় ভাঙা দ। (২) গৃহছাদনের ! অত্যন্ত শিশু (অশিষ্ট )। 
এক এক পদ, ছাঅনির এক এক থাক । | “গাড়ে ' গড়িয়। দেখ। 

কথায়,ছাইতে ন| জানি গোড় চিনি--সমস্ত ! গোত্র “ষ্য, (সণ) কুল। গাঁই-গোত্র '. 

চাল ছাইতে না পারিলেও গোঁড়- ছাঅনির ।  ত্রাঁক্ষণের গাই এবং গোত্র (সহচর শব্দ)! 

আরম্ভ ধরিতে জানি; লক্ষণায়, ধোঁনো (২) পথ, গতি, প্রঃ-তাদের গোতর করে 
বিষয়ের স্থল স্ব,ল পদ-বিভাগ । | পাছে রাখে ধরে (মাঃ)--তাদ্দের গতি ধরিয়া 

গোড়'.-ষ্য, (গোড় দেখ)। আনরম্ত।) পাছে আটকাইয়া রাখে। 
আগা-গোড়।.'অগ্র ও আরম্ভ, আদ্যন্ত। | গোদ '-ষ্য. (সণ গোদ--মন্তিক্ষ-ম্নেহ; যথ!, 

গোড়া-গো'ড়, গোড়া-গুড়ি''আরম্ত হইতে। | গোদং তু মন্তকম্সেহো_হেমঃ। হি* গুদ 
(২) গাছের আরম্ভ, গাছের পা বা শিকড়, | ইহ! হইতে, পায়ে যেন ন্নেহ জমে । ও" 
প্রঃ-কি ফল হইবে বল গোড়া কেটে । গোঁদরা--বা" গোদাণ আসা" গোদ। তু 

আগে জল দিয়! (টঞ্ডীঃ)। গোড়া পত্তন ** | ম্* গর্দা_স্মল)। পায়ের শোথ-রোগ- 

পদ-স্থাপন, আঁরস্ত-করণ। ''ধাতু, গোড়।ই | বিশেষ, শ্রীপদ (শ্লী_শ্রী - বৃদ্ধি) (৪1৫ 

-গোড়-পা দিয়া প্রহার করি; পায়ের ূ 01791012515 )। গোদের গেঁজ ''গজ। বা 

পাছে পাছে যাই (শুং পুঃ, কৃত্তিঃ। স্ফোটক | গৌদ| ..ণ. (গোঁদ+আ1)। 

অপ্রচলঃ)। গোৌড়ানা। গোড়ালি যা, ] গোদ-রোগে আকবাস্ত। গোঁদা পায়ের লাথি 

(গোড়া +আলি, স্বার্থে। টাকায় গুড়মুড়! )। | .*"শুনিলে ভয় হয়, কত্ত, আঘাত তেমন 

গুল্ফ। গুরু নহে। গালের গোদা '' দলের মাথা, 
গৌড়'''ষ্য. (স* গোণ্ড )। নাভিবুদিধ, শিশুব | প্রধান | গোদের উপর বিষ-ফোড়। 

নাভী-ছেদন-দোষ-জীত বৃদ্ধিধ। গোঁড়া. | **"এক গোদ হেতু পা স্থল তার উপর 
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ফোড়া হইলে আরও স্ব;ল হয়) লক্ষণায়, ' মুখ+বা*আ|)।, শ্ব/ল কুত্রী মুখ, প্রঃ-- 
অসহা। | রাগে গোবদা মুখ করিয়া থাকা 

গোদড়া"'( গদড়া দেখ । গোদ হইতে ?)1 গোবর ..ষয. (স*গোবিট। আশ্চর্য এই 
সবল। ূ চারি ভাষাতেই এক প্রকারে বূপাত্তর। ওৎ 

গোপ""ফ্য, (স*)। গো-পালক হিনুজাতি : হি* গোবর) ম* গোবরী--বা* খুঁটিয়া , | 
বিশেষ। স্ত্রী' গোপী (স* » গোপিনী (বা*। ! গোময়। স্ষাড়ের গোবর "হিন্দু বুষোৎ- 
জাতিবাচক নামের স্ত্রীলিঙো আনী ইনী' সর্গের বুষের গোবর যেমন হিন্দুরা কাজে 
্রত্যয় হয়। আসা' গৌঁপী, গোপিনী। : লাগায় না, তেমন অকর্মপ্য। গোবর গণেশ 
ব্যাকরণ দেখ )। গোপী মাটি...বৃন্দাবনের : "গণেশ শ্বলতন্ধ ও জ্ঞানী। উপমায়, 
পীত মৃত্তিকা বিশেষ। গোপী যন্ত্র .'ষা,! আকৃতিতে গণেশ তুল্য হইলেও মস্তি 
বাশ ও লাউখোলা দ্বার নির্মিত তন্্রীষন্্ ৰ গোবরপুর্, অ্তরাং নির্বোধ। গোবর 

বিশেষ । পুরাকাঁলে রাজ গোপীচন্দ্ের পোকা, গোবরিয়া পোকা'"ষ্য. (স* 

করুণ রসাত্মক জীবনচরিত এই যন্ত্র স্যোগে ! গোময়োথা_হেমঃ। অন্য নাম গর্দভী। 

যোগীরা গাইত। এইহেতু নাম। (ও*তে  হি* গুবরৌতা )। দৃঁ়পত্রী পতঙ্জা বিশেষ 
অনুৰূপ যন্ত্রের নাম কেন্দরা )। [.(8০০0৩)। গোবর ও ঝিষ্ঠার গুলী 

গৌফ, গৌঁপ.তষ্য, (স” গুক্ষ)। ওষ্টের. পাকাইয়! গড়াইয়া গড়াইয়! লইয়া যাঁয়। 
উপরিভাগের বিরল লজ লোম। (মোছ দৃষ্টাত্তে, পল্ের মধু গোবরা খায়-নিতান্ত 

ঘন লোম)। গৌঁফ-বেজুরিযা। গোঁফ অদ্ভুত । 

খেজুর্যে ..ণ. এত অলস যে গোঁফে পাকা | গোবরাট'"-গবরাট দেখ। 

থেজুর পড়িলেও মুখে ফেলিতে পারে না। | গোম ''গম দেখ। 

দৃষ্টান্ত, গাছে কাঠাল গৌঁফে তেল-- | গোমক ''ষ্য, (স* গোড়ুম্বা। অন্ত নাম 
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতের আশায় বসিয়া | গবাক্ষী)। খবুজ দেখ। তরমুজ সদৃশ 
থাকা । গৌঁফে তা দেওয়।__গৌফের শেষ । ফল বিশেষ। (গোরুর অক্ষি সদৃশ বীজ 
ভাগ" পাকাইয়! তারের মতন করা, প্রা-- 

গৌঁফে ধেঁয় তার ( কবিক£), ঘন ঘন গৌঁফ 

দেয় তোলা (কবিকঃ), তোলা অধুন! 
শা ্ীশীসিী 

বলিয়া গবাক্ষী। অষ্টীংতে গো পৃথিবীতে 
ব্যাপ্ত হয় বলিয়। গবাক্ষী। এক নাম চিত্র! 

-ফলের গায়ে বহু রেখা থাকে বলিয়। )। 

অপ্রচল:, চাড়া প্রচল£- ছুই পাশের গৌঁফ 1 গোমস্ত, গোমাস্তা '"্য. (ফা, গুমাধ্তা)। রাজ- 

বীকাইয়া উপরদিকে তোলা । গোঁফুয়া, 
গৃঁফো''প- (গৌঁফ+উয়1)। গৌঁফ-ুন্ত। 

নিধুক্ত গ্রীমকর্তা ; কারপরদাজ। গোমন্তা- 

গিরি "“ষ্. গোমস্তার বৃত্তি । 

গোবদা'',ণ. (স*গোমুখ হইতে। ও* গোমুখ|| | গোম।'ষ্য. (স* গ্নুমুখ_মহাদেরে্প গণ 

হি* গবদা-_মাংসল )। গোরুর মুখের মতন | বিশেষ)।* গাবীন গাই মরিলে গেটের 
“স্বল। গোবদা-মুখো'''গ, (স* গো বৎ। বাছুর গোমা ইয়। গৌমার পা নাহ, অকারণ 
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গড়াইয়! গড়াইয়া! যায়। রাত্রে অসাবধান 

পথিকের ছুই পায়ের ভিতর দিয়! গড়াইয়। 

গেলে পথিকের প্রাণনাঁশ ঘটে। এই বিশ্বাসে, 

গ্রতীকার, রাত্রে মাঠ দিয়া যাঁবার সময় 

কৌঁচা ঝুলাইয়া চলিতে হয়। মাণিকে, 

গোমুঙ। গেড়িয়া। বুলে গিলে রথ রধী-_ 
গেড়িয়া--গড়াইয়া ? 

গোয়া" ধাতু, (স* গমিত হইতে । হি* গা 
ধাতু । প্রাচীন বা* গেআ! ধাতু )। গোৌঁয়াই 
- অতিবাহিত করি, প্াঃ--কুন্ুমশষ্যায় 

দৌহে গৌয়াল রজনী (কবিক:); কু-বিষয়- 

কৃপে পড়ি গ্লোয়াইন্থ জনম (চৈঃ চঃ) (এই 
বুপ বিদ্যাপতি, ক্কত্তিঃ প্রভৃতি প্রাচীন 
কবি)। 

গৌয়ার-'“ষ্য. গে দেখ। গৌঁয়ারা-.'ষ্য, (হিৎ 

গাবারা,স* গ্রাম হইতে | মূল অর্থ, বিবাহের 
পূর্বরাত্রির উত্সব, কিন্তু, গোয়ার লোক 
মহরমের রোদন-রাত্রিকে যাত্রায় পরিণত 

করিয়াছে । এইহেতু স্ুন্নী-সম্প্রদায় কদব 
হয়)। মহরমের রোদন-রাত্রির শবাধার 

লইয়া উত্সব । 

গোয়াল, গোহাল:""ষ্য. (স* গোশাল! পু 

ৃ 
ূ 

গোহান্য )। গোশাল! |, 

গোয়ালা'''ষ্য. (স* গোপালক )। গোপ। 

স্ত্ী* গোয়ালিনী | (রাডে গয়লা, গয়লানী) 

গোয়ালী লত|'"'ব্য.(স* গুহালিক)। দীর্ঘ- 
শীক লত|। বিশেষ (105 180100119)1 | 

ঘরের কাথের, গাছের ছালের গুহা__গর্তে_ 
অলি--শিকড় প্রবেশ , করাইয়া! চড়ে। 

নাম হংসপদী)। এপ্রকার লতা বিশেষ 
(৬103 ০০8:৪)। কিন্তু পাতায় ৭টা পর্ণ 

এবং পাতা রোমশ। গোঁধা--গোসাপেয 

পায়ের মতন শিকড় বলিয়া স* নাম। 

গোয়েন্দা" "যা. (ফা* গোইন্দা। তু" স* গো 
__বাণী)। চর, ঘর,সপ্ধানী। গোয়েন্দাগিরি 

'-ষ্য. গোয়েন্দার কাজ । 

গোর "'ষা, (ফা*)। মুতের নিমিত্ত গর্ত। 

গোর-্ধান'"“ষ্য. (ফ1* গোরিস্তান )। শবের 

গর্ত করিবার স্বান। 

গোরখ-চাউলা...ষ্য, (সং গৌরক্ষ-তণ্ড,লা। 

অন্ত নাম নাঁগবল! )। জবাদি বর্গের 
ক্ষুপ বিশেষ (9109 9010038 )।| কোন 

কোন গাঁছে পাতার গোঁড়া পান পাতার 

মতন হয়। পাতায় তিনটা শিরা, বোঁটার 

কাছে তিনটা আব থাকে। পাতার নীচের, 

পিঠ পীঁশুটা, ফুল ছোট শাদা, ফল পঞ্জ- 

কোষ। (বেড়েলা গাছের সহিত সাদৃশ্ত 

আছে। বেড়েলার ফল দশ-কোষ)। 

গোরা ''প,. (স* গৌর)। ঈষৎ পীতবর্ণ 

বা ঠাপাঁফুলের বর্ণ বিশিষ্ট (মানুষ )। স্ত্রী" 

গোরী (বৈষ্ণব পদে )।, প্রঃ_-গোর ছিন্ু 
ভাৰিতে ভাবিতে হৈন্ন কাল (ভাঃ)। (২) 

শ্রীচৈতন্ত, (৩) শ্বেতবর্ণ মানুষ, (8) ইয়ু- 

রোগীয়, প্রঃ--গোরা পণ্টন) (৫) ইয়ু- 

রোগীয় সৈষ্ঠ । (সংস্কৃতে ইয়ুরোপীয় দিগের 

নাম ছিল নাকি শ্বেতদঘীপবাসী ? ) গোঁরা- 

টাদ "'ষ্য. (স* গৌরচ্জ্র)। শ্রীটৈতন্ত | 
গোরাটাদ''বন-ঠাড়াল দেখ। 

পাা়'তিনটা পর্ণ ( এই হেতু ওঃ নাম তিন | গোবু। গনু''য্য, (স* গৌঃ হইতে গোবু। 
আঞ্জুলিঅ)। পাত। রোমূহীন। বড় 

গোঁালী- ষ্য. (স* নাম গোধাপদী, অন্ত 

তু" গৌর--গো-সদৃশ গশু। তু" ও* গোরুং 
*১হিৎ গোরু, ম* গুরু | বাঁশতে আসাশতে 

০ঞছি 
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গরু বানান করা হয় | কিস্তু, গোরু বানান 

ঠিক)। প্রাসিদ্ধ গৃহ-পালিত পশু। (পু* 

-এঁড়ে গোরু। স্ত্রী“_গাই গোরু)। (২) 
নির্বোধ (নিন্দা বা ভসনায়)। গোবু- 

বাছুর."'গোরু ও বাছুর, অর্থাৎ বড় ও 

ছোট গোরু। গোরুঃট্রেরু ' ষ্য. (টোরু-_ 
প্রচর শব্ধ । মণ্তে গুর্-টোরু। বা" কিংবা 
ম*তে টোরু শব্ধ পৃথক নাই, অথচ ছুই 

দুরবর্তা ভাষায় পপ্রতৃতি' অর্থে টোরু শব্দ 
আছে )। গোরু ও তত্ত,ল্য পশু। বামুনের 

গোরু ''ষে গরু অল্প থায়, অল্প স্বানে শোয়, 

কিন্ত; অধিক ছুধ দেয়। লক্ষণায়, স্থলভ ও 
সর্বউপযোগী। গোরু গড়া-..গোরু মরা 
(হিন্দুরা গোরু মরা বলে না)। গে।বুর 

চনা.."ফ্য. (সৎ গোরোচনা হইতে )। 

গোমুত্র, বিশেষতঃ গোবতস্ত-মূত্র। গোৰুর 

রোগ (গ্রাম্য গো-বৈদ্য “যে লক্ষণ দেয়, 

এখানে তাহা দেওয়! হইল)-_(১) 

আওয়| ""( সৎ অৰদাহ 1)। গোরুর সামান্য 
জর (19৮৪৫) ছুই এক দিনে আপনি 

মারে। গায়ে হাত দিলে গোরু গা চালে 

না। (২) আওসা.বা খুরী-..( স* অর্শ ?)। 
গায়ের ছুই খুরের মাঝের এবং মুখের ঘ! 

মুখ 
চব্চৰ করে, মুখে ফেনা বাটে। ইহ! সং- 

কামক রোগ | (৩) আমাসা-."(স* আমাতি- 

সার)। আমাস দেখ । (৪) কোষ্ঠ-বদ্ধ ত! 

'**ষা,(স*)। ম্লনিঃসরণ-বদ্ধতা। (৫) 

গলা-ফুলা-''কোথাও কোথাও এই রোগকে 

পশ্চিমা রৌগ বলে। এই ছুই রোগ এক 
নহে। গলাফুল! (95100111981 59011 

০921118) গৌরুর শরদী বিশেষ, মারাত্বক ও 

(0০০৮ 210 17000) 150296)। 

গোল "'ষ্য. (স*)। 

সংকামক, গৌরু এক দিনের মধ্যে দম 

আকটাইয়া মারা যায় । (৬) পশ্চিম! রোগ 

(০৪0, ঠ7080105) | বাতাসে পেট 

ফোলা রোগ । অনশনক্রিষ্ট গোরু মাঠে প্রচুর 
ঘাস খাইয়! এই রোগে পড়ে । (৭) গুটী বা 
গো-বসন্ত (700010690) সংকামক রোগ । 

প্রথমে গা ঝিমে, মুখে ঘা হয়, পরে গুটা 
উঠে। গুটী উঠিলে রোগ মারাত্মক হয় না। 

(৮ ছে্রানি-*( ছের| দেখ )। তরল মল 

নির্গমন (৫181111002)। (৯) ঝনকা.''ঝন্- 

ঝন দেখ)। পায়ের বাত ( আমবাত, 

11160012651) হইয়া পা সোজা থাকে, 

বাকে না। (১০) শোজাড়।''ণ. ( স" 

শ্রোণ)। পঞ্জ্, পদ্দবিকল। 

গোরোচন। -ষ্য. (স*)। গোরুর পিত্ত হইতে 

গ্রাপ্ত পীতবর্ণ রঙা বিশেষ । এই রঞ্জের 

নিমিত্ত গোরুকে কেবল আমপাঁতা খাওয়াইয়া 

রাখা হয়। এই আহারে কিন্ত; গোরু মার 

যায়। 

গোল", (স*। (কিন্ত, স*তে যা. )। 

বর্তুলাকার, মগ্ডলাকার। গোৌল-গাল..'ণ' 

(গাল--উপচর শব্ধ )। প্রায় গোল, গোল 

ও স্বঃল। গোলাল'খণ' ( আল শ্হার্থে)। 

গোলাকার। আধ-গোল-'অর্ধবর্তুলাকার। 
সংস্কত ফল-জ্যোতিষে 

এক রাশিতে ছয় কি সাত গ্রহের যোগ। 

এই গোল-যোগে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটে। 

ইহ| হইতে, বিশ্ব, বাঁধ! । গৌল-যোগ...য্য. 
(স+*)। বিদ্বের যোগ, বিগ্বের ঘটন। গণ- 

গোল... (স*)।' সংস্কৃত ফল-জ্যোতিষে 
গণ্ডযোগ ও গোলযোগ ৷ গণ্ডযোগের ফলও 

মর্ম । ইহা হইতে, কলহ; পাঃ--কবিকঃ) 



[ ২৪৩ ] 

কোলাহর্ণ গণ্ডগোল কহ! নাহি যাঁয় (ভা); ; গোল-মরিচ..ষ্য. (স* মরিচ )। তাম্ুলাদি- 
আমি যদি কই তবে হবে গঞ্চগোল | বর্গের লতা বিশেষ (6126: 10127010)। 
(ভাঃ)। মালাবার ও (ত্রিবাকুড় প্রদেশে বন্ত হইয়া] 

গোল-."ষা, (ফা* গুল-_ কোলাহল; আঁ | থাকে। বঞ্জাদেশে বিশেষত; আসামে গোল 

গোল-_জনত! | তু" স* গোল-_মগ্ডল; ; মরিচের কৃষি হইয়া! থাকে । ইহার ফল-_ 
অর্থ-সম্প্রসারণে জনতা ?)। শব, কোলাহল) : গোল মরিচ (31801 001) শুখাইয়া 

প্রঃ--গোল হল গোলার শবে গুড়গুড়: বিকুয় করা হয়।মরিচ দেখ।  . ৫৮৮ 
(মাঃ)। হাট-গোল-.ফ্য, (গোল-স*1 ! গোল-দার.“ষ্য, (আ" গন্লাঁশস্ত | ফা* 55 

মণ্ডল ?)। হাটে যেমন জনতা ও কলরব | দাঁর)। চীল-কলাইর বড় ব্যাপারী । গোল 
হয়। তেমন। শোর-গোঁল "'ষ্য. (ফা! দারি..ষ্য. গোলাদারের বৃত্তি। গোলদারী 

শোর--শব্ব | সহচর শব্ধ )। কোলাহল । '**এ. গোলদার সন্বপ্ধীয়। (গোলাদার? 
গোলমাল'"'ষ্য' (আঁ গোল--জনতা, স* মালা : গোলা দেখ)। 

_-সমৃহ। সহচর শব? ও* গোল্ষমান্ত। | গোলন্দাজ ''ষ্য. (গোলা দেখ। ফা* অন্দাজ 
গোল--স*1?)। জনতা, বিশৃঙ্খল! । গোলে! -নিক্ষেপক )। কাগানে যে গোল! 

হরিবোল ''জনতীর মাঝে হরিবোল যেমন ছুঁড়ে। 
শুনিতে পাওয়া যায় না, তেমন; জনতা ূ গোলা '*ষ্য. (স*। যথা, গোল! বাঁলখেলনে-_- 

হরি বলিতেছে, সেই সঙ্জে হরি বলা। | মেঃ। স* গোলক )। ব্তুলাকার ভরব্য) 
নির্দিষ্ট কাজ না করা_-গোঁলে হরিবৌল | কামান নিক্ষেগ যোগ্য ধাতু-বডু'ল। (গোল! 
দেওয়!| _-বড়; গোলী, গুলী-_ছোট)। গোলান্দাজ 

গোলক..'ষ্য, (স"*) জারজ পুত্র বা কন্তা) | "*'গোলন্াজ দেখ। 

বর্ুলাকার ভ্রব্য (9011016)। গোলা “'ষ্য. (স* গোলা_অঞ্জন। বা"* গুল 
গৌলকণ্ধাদ.“ষ্য, (ফা* গোলক-রহস্ত, | ধাতু হইতে)। মাটি গোবর জলে মিশাইলে 

লুকান! বস্তু | ধার্টী_ন* ঘন্ব হইতে )। | যেলেপ হয়ঃ জলে মিশানা চুনের লেপ। 

ছুনি্গম স্বান, সঙকট। গোল! দেওয়া. ..গোলা লেপন (নিকান! 

গোলক-ধাম **ষ্য, (ফা, গোলক? স*] দেখ)। 

গৌলোক-_বৈকুঞ্ঠ 1)।  গোলোকধাম | গৌলা...গ*( আ* গোল--জনতা হইসে 1)। 

দেখ। সামান্য, অশিক্ষিত, গ্াঃ--গোলা পায়রা-_ 

গৌলপাত।..'ষ্য. (গোল ছাতি| হয় বলিয়। | যেপায়র সাধারণতঃ দেখা যায়) গোল! 

গোল ?)। তালাদিবর্গের প্রকাণ্ড হীন : মুনিষ_-অশিক্ষিত মুনিষ। ডাকাইতের দলে 

্ষুপ বিশেষ (129 00010809)) সুন্দর" | জনকতক খেণআড় থাকে, বাকি সব 

বনে জন্মে। ইহার পাতায় পূর্বে সুন্দর ছাতা ; গোলা | ভা্াষ্ঠচ দ্র!) . 

, হইত। অধুন! ছাঅনি ৭ ০১৩ (স* গোঁল হইতে) . তু প+ 
8-10011075২ র১০--/868২৯, 
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গোল1-ছূর্গ। তু আত গল্পা-শস্ত)। | পাকা ফল আবন্ত বলিয়। গোলাপী-- 
ধান্তাদি-রক্ষার গোলাকার আধার--মরাই ; । গোলাপ জাম (1099 ৪1216 )। 
পাঃ-_কিনিল তগুল ছোলা শত শত লোপ- | গোলাম ''ব্য. (আ* গুলাম )। দাস, সেবক) 
গোল! (কধিকঃ)। (হথনের গোলা পূর্বকালে : ত।সের কাগজ বিশেষ (01012 )। 
বঙ্জে ও ওড়িশায় ছিল।) গোলাদার-* । গোলামি ..ফ্য. দাসত্ব। গোঁলাম-চোর... 
ধা. ধান চীলের বড় মহাজন। গোলদার! তাসের খেলা বিশেষ । কার হাতে গৌলাম 
দেখ। ্ থাকে তাহ! খেলিয়! বাহির করা হয়। 

গোলাপ*"ষ্য. (ফা* গুশাব, যে গুল-ফুল | গোলোক-ধাঁদা..'ষ্য. গোলক-ধাদা দেখ। 
হইতে আব-_জল স্বাসিত হয়। স* নাম ; (হি* গোরক ধন্দা )। 
শতগত্রী)। প্রসিদ্ধ পুষ্প ক্ষুপ (£০56)। | গোলোক-ধাম...ফ্য. (স* গোলোক-_বৈকুঠ, 
পূর্বে বঙ্াদেশে ছিল ন!, ইদানী প্রায় শত; স*ধাম)। এক প্রকার খেল! । পুরুষ কিংবা 
প্রকার গোলাপ বাগানে দেখা যায়। সকল; মেয়ে অন্ততঃ ছুই জনে খেলে। চারিট! 
গোলাপ চেনা ছু্ধর, বীচানাও দুক্ষর।; কড়ী লইয়া খেলা। একখান ছক্-কাটা 

বসোঁরা গোলাপ (8835019 ০ চ613191) | কাগজে উপর দিকে গোলোক ধাম ৰা স্বর্গ, 
1056, 4২059 080950618)."'গাছ : নীচের দিকে নরক থাকে। 

কদাকার, কাটাময়। শাদা ও লাল ফল; গোলা ..ফ্য. (স* গোলক, গোল! )। গোল 
ছুই প্রাকার। বসস্তকাত্ল ফুটিয়া আর | বন্ত। এ£_রদ-গোল্লা_মিষ্ট রসপূর্ণ 
ফোটে না। এই গোলাপ হইতে আতর | গোলক) শুন্ট, প্রঃ__কুকর্মে লোকে 
হয়। অন্য গোলাপ বৎসরে অন্ততঃ ছুই | গোল্লায় যায়-_শুন্ে মেশে। 
বার ফোটে, শীত ও বর্ধাকালে। এ দেশী | গোসা...( আ* গুন্সা)। কোধ। গোসা-ধর 
গোলাপের মধ্যে সেঅতি (দেখ। 1২০3৪ “্য. ঝৌনধাগার, কুদধ হইয়া! যে ঘরে বদ্ধ 
010301)808 ) প্রসিদ্ধ । ফুল*শাদ।, ফুলে হইয়। থাকে। 

মৃগনাভির ঈষৎ গণ্ধ আছে। গোলাপী .. : গোর্সীই ..ফ্য. (স* গোস্বামী । প্রাচীন বানান 
ণ. গোলাপ-ফুল-গণ্ধী, গোলাপ ফুল হইতে | গোসাঞ্। গ্রা* গৌোস।*) ও* গোসাই)। 
জাত, গোলাপ-রুল-বর্ণ, পাটল বর্ণ? স্ত্রী । পণ্ডিত, বৈষ্ণবের গুরু) উপাধি বিশেষ; 
লোকের নাম (প্রায়ই বেস্তার)। গোলাপী ; প্রতু, মান্য, গাঃ-_বাধা পড়িল গোঁসাই 
নেশা'"'মদ্যপানে চক্ষু গোলাপ-কুল-বর্ণ | মাথার উণর (কবিকঃ)। 

হইলে। গোলাপ-জল ''গোলাপ ফুলেরজল । | গে-লাপ ''ষ্য. (স*নাম গোধিকা, গোঁধা। 

গোলাপ-পাশ""্য. (ফা* গুলাব পাশ)। | হি*গোহ; ও* গোধ। পূর্ববঙ্জে গুই- 
গোলাপ জল ছিটাইবার ভূঞ্ার বিশেষ। | সাপ; আসা* গু'ই)। চতুষ্পদ সরীক্প 
গোলাপ জাম-'*ষ্য. জঘুকাদিবর্গের উদ্যান- | বিশেষ (ড9182003 5৪1%8101 )1 ধৈর্থে 

জাত ফলতবু বিশেষ (120601118 18171)05)1 ূ প্রার ছুই হাঁত। জিহ্বা দ্বিথন্ডিত, চক্ষ- 
1 
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তার! গোল, বুক আপীত। জলা, পুকুর, 
নদীর নিকটশ্ব বনে থাকে। গোরুকে 
কামড়ায় বলিয়া গোসাঁপ নাম নহে। সং 

গোধা হইতে গোঁ । লোকের বিশ্বাস 
গোরুকে কাঁমড়াইলে গোরু বাচে না। 

গোনৃত'''ষ্য* (ফা* গোষ ত্)। মাংস, জবাই 
কর! পশু-মাংস, গোমাংস, প্ঃ-_হোটেলে 
গোন্ত খায়। 

গোহারি.“'ষা. (হি গোহার, গোহারী; ও, 

গুহারি। জোহার হইতে? জোহার দেখ )। 
কাতর প্রার্থনা, মিনতি । ( অপ্রচলঃ)। 

গোহাল'"'ষ্য. (স* গো-শালা )। গো-শালা। 

গৌড়'-ষ্য. (স* গোপাল হইতে )। ওড়িয়! 
গোপজাতি বিশেষ, .৫-- গৌড় সব রথ 
টানে (চৈঃ চঃ)। স্ত্রী গৌড়নী। 

গৌড়ী, ষ্য. (স*)। রাগিণী বিশেষ। রাগ 
রাগিণী দেখ। 

গৌণ, গউন ফ্য. (ম* গৌণ-_অগ্রধান )। 
কাঁল-বিলম্ব,গরাঃ_-তিলেক গউন নাই ত্বরিত 
গমনে ( মাঃ)। 

গৌর." ণ. ( স*)। পীতবর্ণ। গৌরচক্জ্িকা... 
ষ্.(স)। গৌরচন্জ্র--চৈতত্য দেবের বন্দনা। 
গানের আগে গৌরচন্্রিক! গাহিবার রীতি 
ছিল; লক্ষণায়, ভূমিকা। গৌরাঞ্জ .'য্. 
(স*)। চটেতন্তদেব। 

গৌর * ষ্য. (স* গৌর-_শ্বেতবর্ণ হইতে )। 
বন্য গো বিশেষ (17303 (81105) | পুষ্ট- 

দেহ, কিস্ত। গলকম্বল নাই। পা শাদা। 

পপ প্লান ল দি 

রাগিণী বিশেষ (বিবাহের সময়ের)। 
গৌরীসেন ষ্য. কলিকাতায় গৌরীসেন নামে 
এক বদান্ত অমিতব্যয়ী লোক ছিলেন। 
তিনি অকাতরে টাকা দান করিতেন। ইহা 
হইতে কথার, “লাগে টাকা দিবে গৌরী- 
সেন'। 

গ্রহ “ষ্য, (স*)। আকাশের তার! ব্যতীত 

হুর্যাদি জ্যোতির্ময় পি্ড; গ্রহ সংখ্যায় 
৯ হইতে ৯ অঙক। গ্রহবল-..ব্য. (স*) 
জ্যোতিষফল-গণনায় হৃর্যাদি-গ্রহের সুযষ্ট। 
গ্রহের ফের'".গ্রহ-বিপাক। গ্রহে পড়।.* 
গ্রহের বুদৃষ্টিতে পড়া । গ্রহম্ফঃট,' ষ্য. (স* 
স্য)ট-গ্রহ, গ্রহ-স্ফ)ট-স্বান)। গ্রহের স্থিতি- 
নির্দেশক রাশি-অংশ-কলা। 

গ্রহণ (গ্রা* গেরণ )-" যয. (সঃ গ্রহণ । তু* আ* 
কিরান )। তমঃ দ্বারা চন্তর সুর্যের আচ্ছাদন 
(9০11099)| , | | 

গ্রাবু '“ষ্য. €)। চারিজনে তাশ খেলা । 
গ্রাম (গ্রা* গেরাম)."ষ্য.(স*)। গঁ!। পল্লী 

গ্রাম-"“ষ্য. (স* পলী- গ্রাম-খণ্ড | সহটর 
শব । পাড়া এবং গাঁ । গ্রামের খণ্ডের 

নাম পাড়ী-স* পাটক)। ছোট গ্রীম। 
গ্রাম-ভাটি -'ষ্য. ( সং গ্রামবৃত্তি )। গ্রামের 
ঠাকুরপুজার নিমিত্ত বিবাহকালে প্রাপ্য 
অর্থ। (২) গীত বাদ্যের ষড়জ মধ্যম গান্ধার 
এই তিন*স্বর; তাঁর! উদার! মুদারা এই 
তিন স্বর। গ্রাম্য ''ণ. (স*)। গ্রামজাত; 

প্রাকৃত ; পঃ- গ্রাম্য শব | 
শিং ফাঁপা, অগ্রভাগ ভিতর দিকে বীকা। | গ্রাস... (স*)। মুখ পুরণোপযুক্ত অন্নাদি 
ওড়িশা ও ছোটনাগপুরের অরণো আছে |! 
(ও* নাম গয়াল))। 

গৌরী ..ফ্য. (স*)) ছূর্গা। অষ্টবর্ষা কনা) । 

পি, প্রঃ মুখের গ্রাম কাড়িয়া লওয়া; 
তক্ষণ) রাহকেতু-রূপ তমঃ দ্বারা চন্দ্র- 

হুর্যাদির আচ্ছাদন । 
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গ্রীক-".৭. (ই* 076৫1)। গ্রীশদেশীয় (লোক, | ঘটা.."ধাতু, (ঘট ধাতু আস্তে)। ঘটাই-_ 

ভাষা )। যোঙ্ন! করাই, হওয়াই | ঘটানা। 

খ্রেণ -'ষ্য.(ই* ৫1817) ইংরেজী উন্মান ঘটাযোপ.. যা. (স* | হি* ঘটাটোপ)। গৃহ- 
বিশেষ (ওজন দেখ )। সঙ্জার আবরণ। (গ্রা* ঘেরাটোপ )। 

গ্লানি (থ্া* গেলানি) "“ষ্য, ( স*)। জড়তা, | ঘটিকা-.'ষ্য.(স)। এক ঘটা-_পূর্বকালের তাঁতী 
বলহীনতা ) নিন্দা _ডুবিতে যত কাল লাগে, এক দু কাল। 

ঘটা...ফ্য. (স*)। ক্ষুদ্র কলসী। ঘটা-বাটা... 
ঘ। ব্য. ঘটা ও বাঁটী। 

ঘ..যা, (স*)। বাঞ্জন বর্ণ, অক্ষর বিশেষ। : ঘড়৩ঘড় ''ব্য. (স* ঘর্ঘর)। শ্লেম্সাদি দ্বারা 

ঘচ্.ঘচ ''ব্য. ঘষ্-ঘষ দেখ। | আচ্ছাদিত কঠশবে। খড় ঘড়ি-"'ষ্য মৃত্যুর 

ঘট..'ধাতু, (স*)। ঘটি-_হই, উদ্ভূত হ্ই। ূ পূর্বে শ্েম্মাবদধ শ্বাসশব ৷ 

ঘটা, ঘটন, ঘটনা ॥ ঘটনাঁক্মে...নিজের | ঘড়া -'য্য. (স* ঘট। তু* স* গর্গরী- ও, 

চেষ্ট। বিনা, দৈবাৎ। ঘট-দাসী...ফা, (স')। | গর)! কলসী, বড় ঘট, প্রঃ_বাইশ ঘড়া 
কুটিনী। ঘটিত...ণ. (স*)। যুক্ত, যোগে | পানী দিনে ভরেন রামাই (চৈ: চ:)) এক 

নির্মিত, গাঃ- স্বরন্বটিত মকরধ্বজ।".'ধাতু, | ঘড়া ধন মা আপনি কাঁখে কর (কবিকঃ)। 

( স* বি-ঘট ধাতু । ভ্ঠ ধাতু দেখ)। ঘট ৷ 'ঘড়াগ্ঠী: ষা. (হি' ঘড়োণী )। ঘড়া উচা 
_বিযু্কু হই, নুন বা নুষ্ট হই। ঘটা। | করিয়া রাঁখিবার বাঁশের কিংবা কাঠের 

ঘটতি..'ষ নুনতা, হাস। আধার । 

ঘট...ফ্য. (স) কুস্ত ; পুজার নিমিত্ত শ্বেত চিত্র- | ঘড়ী.. ব্য. ( স* ঘটা, ঘটিক1)। ঘটিকা, দু 

বিশিষ্ট মৃত্ভা্ড, গ্রঃ--ঘটে পটে পুজা)! (ঘটা দেখ); কীসার চকু, যাহা পিটিয়া 

করোটি রুপ আধার, মন্তিফ, প্রাঃ-ঘটে | সময় জ্ঞাপিত হয়। স্র্যঘড়ী "'য্য. কৃর্ষের 
বুধ নাই। ৎ ৷ আলোতে ছায়! দেখিয়া! কাল পরিমাপক যন্ত্র 

ঘটক...ফ্য, (স*)।' যোজক বিবাহনন্বপ্-- | (৪47 011)। ক্লক-ঘড়ী ..যা, ( ই* ০1০৫%/ 
কারক, স্ত্রী' ঘটকী) ব্রাহ্মণের উপাধি-। বা" ঘড়ী)। ঘণ্টা-্ছাপক বিদেশীয় বড় 
বিশেষ । ঘটকালি...ব্য. (ঘটক+আলি)।11 যন্ত্র। টেক-ঘড়ী-..ষা, টেকে রাখিবার 

বিবাহসম্ব'্ঘ যোজনা; ঘটকের প্রাপ্য ধন। | খণ্টাজাপক বিদেশীয় ছোট যন্ত্র (2:01) 

ঘট, ঘট-ঘট...বা. (স* ঘট ধাতু চলনে, ঘট ; কথায়, ঘড়ীকে ঘোড়! ছোটে-_দণ্চে দখডে 

ধাতু সংঘাতে )। জলপান শবে, প্--ঘট | ঘোড়। ছুটাইয়া সংবাদ প্রেরণ, দণ্চে দখে 

করিয়া গিলিয়! ফেল! - একেবারে সমস্তট|। | এত পরিবর্তন যে একবার সংবাদ দিলে চলে 

ঘটা...ফ্য. (স*)। সমারোহ, প্রঃ_বিবাহে ! না। ঘড়ীয়াল-.'ষ্য, (ঘটী1আল)। ঘটিকা 

ঘটা; আড়ৃম্বর, এঃ__মেঘের ঘট) সমূহ, দু দেখিয়া সময় জানাইবাঁর লোক। 

প্রঃ--দাঁন। ঘট|-দানব-শমুহ। ৷ পুর্বকালে রাজ নিধুস্ত খড়ীয়।ল থাঁকিত। 
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এটি 

ঘড়ীয়াল ''ষা. ( ঘটা+আল। ও* ঘড়ীআন্ঞ)৷ | 

মেছো কুম্তীর বিশেষ (08518119 081700- 

0০83)। এক একটা ১২1১৩ হাত হয়। তু 

] 

বন, ঘন ছুধ, ঘন বসতি ( কিস্তু গাঁ বন, 

গাঢ় বসতি শোন! যায় না)। ঘন-ঘন ''গ. 
নিবিড়। "ব্য. সর্বদ!, পুনঃপুনঃ। 

অতিশয় দীর্ঘ। মাথায় ঘটা-_কুস্তবৎ উচ্চ । ঘন-..য্য. (স*)। মেঘ। ঘনঘটা...ফ্য. (স*)। 
অংশ আছে বলিয়া ঘটাআল-_ঘড়ী- মেঘের আড়ম্বর ৷ 

য়াল। ঘনা.."ধাতু, (স* ঘৃন হইতে)। ঘনাই-- 
ঘণা'*য্য. ( স* হন ধাতু হইতে। ম* ঘাণ!। 

ঘাণী দেখ)। তৈলকার হিন্দুজাঁতি বিশেষ, 
নিকট হই, নিবিড় ইই, গ£__বিপদ ঘনানা, 
মেঘ ঘনাইয়! আসা । ঘনানা । 

প্রঃ তেলি বৈষে শত জন কেহ চাষী । ঘনিষ্ঠ ''ণ.'(স*)। দ*তে অতিশয় ঘন) 
কেহ ঘণা, কিনিয়! বেচয়ে কেহ 'তেল 

(কবিকঃ)) ঘণার যন্ত্র। ঘণাগাছ...ফ্য. 

বা'তে অতি নিকট, গ্রাঃ--ঘঃ বন্ধ, | ঘনি- 

তা ..ষ্য. (স")। আত্মীয় তা। 

তেল বাহির করিবার বড় ঘাণী। ঘণাগাছের | ঘর '.ফ্য. (স* গৃহ; স*-প্রা* ঘর)। গৃহ, কোষ্ঠ, 
তেল নেকড়! ভিজাইয়া তুলিতে হয়, ঘাঁনীর 
তেল জিভ দিয়। বাহির হয়। ঘণা-ঘর-..ফ্য. 

যে উচ্চ গোল ঘরে ঘণাগাছ থাকে? ঘণা 

তৈলকারের বাঁড়ী। 

ঘণ্ট..*য্য. (স*)। ঘাটিয়| পাক-করা ব্যঞন। 

টাকার ঘণ্ট করা_-অর্থের অপব্যয়। 

ঘণ্ট।..“ষা. (স*)। দেবমন্দিরের কাংন্ত বাদ্য. 

বিশেষ) হোর। বা ২।০ দণ্ড কাল ()081)। 

হাতীর গলায় ঘণ্টা__বৃহতের নিকটে ক্ষত, 
বয়স্ক বরের সহিত ক্ষুদ্র বালিকার বিবাহ। 

বণ্টা করা-_( অশ্লীল) শিশ্ন (তু* কল! করা, 

কল! দেখানা)। নবঘণ্টা ..(অন্লীল ? নব 

_নূৃতন 1)। 
ঘণ্টাপাটলি, ঘণ্ট-পারুল-..ষ্য, (স* ঘণ্টা- 

পাটলি. | আরণ্য তরু-বিশেষ (50116718 
51160017103)! ৩1৪ জোঁড়া পর্ণে এক 

এক পাতা । ফুল আগীত খদির বর্ণ, সুগন্ধ । 

ফল ৩1৪ আগুণ লম্বা, ঘণ্টাকার (অন্য সৎ 

নাম মুষ্ষক)। এ 

ঘন.''ণ. (স*)। নিবিড়, গাঢ়। প্রঃ-ঘন 

২ শীিটিশিিিীিশা777 টাটা শী শ্্তশর্টাশীপ্পীি শু 

যাস, বংশ, গর্ত, বিভাগ, উৎপত্তি । কাঁচি 
ঘর .'মাটির কাথের ঘর। কীচি ঘর প্রায়ই 
আট-পাচি-র (৮ হাঁত* ৫ হাত ) কিংৰ! 

দশ-পাচির (১০ হাত১৫ হাত) হইয়! 

থাকে। কুঁড়িমা ঘর, কুড়্যা ঘর ..কুটার 
(কুড়িয়। দেখ)। খড়)য়া ঘব, থড়ে। ঘর... 
পাকা ঘর নহে, যে ঘবের চাল খড় দিয়। 

ছাওয়া। খুদী ঘর..অতি ক্ষুদ্র কোষ্ঠ। 
থুপরী ঘর..*থোপের মতন নিয় ও ক্ষুত্র ঘর। 
ঝিটা-বেড়া ঘর..*বাটি.বা বিটি দ্বারা বেড 
করিয়া ঘর। ঝাঁটির গায়ে কাদা লেপিলে--. 

ছিটাইয়া দিলে__ছিটা-বেড়া ঘর হয়। ঝুপরী 
ঘর..'ঝৌপের তুল্য নত ঘর। পাকা ঘর.'* 

ইট পাথরের ঘর। ঘর কর!..গৃহ নির্মাণ, 
গৃহী হওয়া, সংসার পাত। ৷ ঘর-করনা, ঘর- 
কন্না-"'গৃহীর কর্ম, গৃহস্বালী। ঘর করিতে 
যাওয়। 'ম্বামীর ঘরণী হইতে ম্বামীগৃছে 
বয়ঃপ্রাপ্ত কন্তার গমন | ঘর চালানা-'* 

গৃহস্থের ব্য়-নির্বাহ। ঘর বসান. গ্রজা 

'থাপন। ঘর ভাঙ্।..কুমজ্ণ! দিয়া পরি- 
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বারের একত্র অবস্থিতি ভঙ্জা করা, সংসার 

নষ্ট করা । ঘর-ভাঙ্গানী...যে নারী কুমন্ত্রণ 

দিয় কলহ করিয়! সংসার ভাঙ্জো। ঘর 

মারা -.গৃহ লুঠন। ঘর বাহির করা ..প্রিয়- 
জনের আপার আশায় একবার গৃহমধ্যে 

পরক্ষণে বাহিরে আঁসা, উৎকণ্ঠায ব্যাকুল 
হওয়া । এক-ঘরিয়া, 'এক-ঘর্যে."'পাড়ার 

মধ্যে না থাকিতে পাইয়া বাহিরে একা! থাকা, 

সমাজভ্রষ্ট, জাতিচ্যুত, ঠেকুয়া। ঘর-জামাই 
“**যে জামাই কন্তা-গৃহে বাঁস করে। ঘরছুয়াঁর 

:-*(সহচর শব্দ)। গৃহ। ঘর-বাড়ী ..( সহচর 

. শন্দ)। বাড়ী । ঘর-সংসার...(সহচর শব্ধ )। 

গৃহস্থাশ্রম, সংসার ঘর-মুখ। ''গৃহে প্রত্য।- 

গমনকারী, পরিবাঁর-প্রিয়। একমুখা, এক- 

মু! ঘর '.এক দ্বার-বিশিষ্ট গৃহ | বড় ঘঃ. 

বৃহৎ গৃহ, বৃহ পরিবার,উচ্চ বংশ। ঘর-বর-** 

বংশ ও বর। ঘর-পোড়া ''রামায়ণে হনুমান 

লঙ্কা পোড়াইয়৷ ছারখার করিয়াছিল। 
ইহা হইতে হণুমান্, বীর্দর (গালিতে )। 

ঘর-সার ..( ঘর-সংসার হইতে)। ঘর-করনা, 

গঃ--ঘরসারে মোট! কাপড় পর! দোষের 

নয়। ম্বঘর''সমান বংশ। বে-ঘর.' 

অসমান বংশ | ঘরে পরে গঞ্জনা ''গৃহে ও 

অন্ত স্থানে ততসনা। ঘরা-ঘরি "'ঘর-মন্বদ্ধীয়, 

পরিবাঁর-সম্ঘণ্ধীয়, গাঃ__ঘরাঘর ঝগড়া । 
ৃষ্টান্তে, তণ্ড জলে ঘর পোড়ে*না ..ঘর 
পোড়াইতে আগুন চাই, অন্ন তাপে পোড়ে 
ন।। লক্ষণায়, কলহ না পাকিলে সংসার 

নষ্ট হয় না। ঘর! .'ব্য. (ঘর+আ- স্বার্থে) । 

ছিদ্র, কামানের রঞ্জক ঘর-_-কামানে অগ্নি- 

সংযোগের ছিদ্র | ঘরাঅ ''ণ. (হি হইতে)। 

ঘর-সন্বপ্ধীয়। ঘরানা.'.ণ. ( ঘরণী হইতে )। 
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৷ গৃহ-সম্ব্ধীয়। ঘরুয়া, ঘ'রো...ণ. ঘর-সন্ব- 
“্বীয় ; ঘরে থাকিতে ভালবাসে যে।' 

ঘর্-ঘর.."ব্য. ( সৎ স্ব ধাতু )। ঘর্ধর শবে, প্রাঃ 
_ঘর্-ঘর করিয়া! জাত! ঘোঁরানা। ঘরনৃ- 
ঘরর .'ব্য ঘর্থর-রব, চকের ঘর্থর শব । 

ঘরণী .ষ্. (স* গৃহিণী)। গৃহিণী, ঘরের 

গি্লী। 

ঘরামী .'ষ্য. ( হি* ঘর্ামী। ঘর4কাঁমী )। ঘর- 
কাম-_ঘর নির্মাণ করে ষে। (শহরের শব । 

গ্রামে, বাঁড়ই_-স* বর্ধকী)। ্ 
ঘলঘসা, ঘলঘসিয়। ..য্য (স* কলস হইতে ? 

অন্ধ বা* নাম হলঘমা। হলকর্ষণে জাত 

নহে। হলাঙবুশ! ? সুতরাং ঘল অপর কিছু 

হইবে। ও* নাম গইস-_গোশীর্ষক ? 
স*নাম দ্রোণপুষ্পী )| তুলস্তাদি বর্গের 
বর্ষায় ছোট বন্য শীক বা ক্ষুপবিশেষ 
(1490085)। ফুল শাদা, একথ্বানে অনেক 

জন্মিয়! স্তবক হইয়া ডাটাকে বেড়িয়! গাকে 

দেখিতে যেন কলশ বোধ হয়। ফুলের 

আকার দ্রোণ--.ডোঙ্গার মতন বলিয়া স* 

নাম দ্রোণপুদ্পী। এই গাছের তিন জাতি 
আছে । ছোট ঘলঘস| ([,2:০93 85018) 

'**ফুলের বহিরাবরণ মস্থণ) বড় ঘলঘস! 

( 1,68083 06111819,৭5 ) .'বহিরাবরণ 

লোমশ। এই দুই জাতির ফুল বর্ষা ও 

শীতকালে ফোটে। আর. এক জাতি 

(1,00095 11110118)---বহিরাবরণ সমস্ত 

মস্থণ, উপচ্ছদ অল্প, ক্ষুদ্র প্রথম ও তৃতীয় 
জাতির গাছ স্ুুগণ্ধ। 

ঘষ''ধাতু, (ন*ঘ্বষ ধাতু)। ঘষি--ঘর্ষণ 
করি। ঘষা॥ ঘষা..*ধাতু, (ঘষ ধাতু আস্তে) 

ঘযাই-ঘর্ষণ করাই। ঘষান! | .. 
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নি 

ছেদন শবে, গ;--ঘষ-ঘষ করিয়। কাটা । 

ঘষড়"'ধাতু, (স* ঘ্বধ ধাতু হইতে ঘষর-- 
ঘষড়)। ঘষড়ি-_বদ্ধূর স্বানে ঘর্ষণ করি। 
ঘষড়া ॥ ঘষড়া-'ধাতু, (ঘষড় ধাতু আস্তে) । 

ঘষড়ানা | ( ঘষাড় ধাতু দেখ )। 

ঘষি'''ষ্য. (বা+ ঘষ ধাতু হইতে)। গোঁবরের 

' ছোট ছোট পি । (ও* ঘষি__বা* ঘুটা)। 
ঘষিম'"'ষ্য.( স* ধর্ষণাল-_লুড়ি হইতে । সৎ 

অশ্রন্ হইতেও আদিতে গারে। ও, 

গেঞা,টি_গঞ্জামাটি হইতে? নদীয়া 
কলিকাতায় ঘুটিং। ইংরেজীতেও ঘুটিং। 
হি* নাম কীকর)। মুত্তিকা হইতে জাত 
চুণিয়া প্রস্তরপিঞ্ড (9000121 11706360176) 

ঘা'"'য্য. (স* ঘাত। হি ঘা; ও* ঘ1)। 
ক্ষত, আঘাত, আঘাত-জনিত ক্গত। নাঁলী 
ঘষে ক্ষত 'নালীর আকারে বাড়িতে 
থাকে (১1005)। ঘাঁ-মুখ ''ক্ষতের মুখ। 

ঘা খাওয়া'*আঘাত পাওয়া, বহু কষ্ট 
পাঁওয়া। ঘা মারা, ঘ| দেওয়া-'.আঘাত করা, 

পঃ--অঙকুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চিৎকার 
(চৈঃ চ$)। ছই এক ঘা বসাইয়! দেওয়। 

'**ছুই এক প্রহার। দৃষ্টাস্তে, সব শরীরে 
ঘাঁযার ওষুধ দ্রিবে কোথা তার--এমনই 

ঘোর বিপদ। উপমায়, কাটা ঘায়ে নূনের 
ছিট!'..কাটিয়া যে নৃতন ক্ষত হইয়াছে, 
তাহাতে লবণ-নিক্ষেপ অত্যন্ত যন্ত্রণাদারক ; 
লক্ষণায়, বাক্যবাণ। 

ঘাই ব্য. (স* ঘাতি )। নির্গমপথ, প্রাঃ__ 
. করাতের ঘাই--পথ ; আইল কাটিয়া! জল- 

নির্গম পথ) মারণে।পায়। ঘাই, ঘাইল... 
ষ্য. (স* ঘাতি। ও*ঘাই )। জালের 

এ 

ঘষ-বষ...ব্য (স* ঘ্বষ ধাতু )। ঘর্ষণ-সহ ূ গ্রাস্তে মাছ ঢুকিয়। আটক হইবার জাল- 
বেষ্টন। 

ঘাইট, ঘাঁট...ঘাটি দেখ। 

ঘাইত, ঘীত..'যা, (স* ঘাতি)। আদাত, 
কাজের প্রণালী । ঘীত-ঘোত..'( ঘোত-" 
গ্রচর শব্দ )। প্রকরণ । 

ঘাইল ..ফ্য. স* ঘাতি। হি* ঘাল)। বধ, প্র" 
চোরকে ঘাইল করা--ক্ষতবিক্ষত করিয়। 
বধ। | 

ঘাগী ''ণ, (ঘা-খাগী। হি" ঘাঁগ ).| যে পুনঃ 
পুনঃ আঘাত খাইয়াছে, চতুর, গ্রাঃ--এ বড় 
কুটিনী ঘাগী (ভাঃ)। (ঘাগী--পু স্ত্রী 
উভয়ই হয়। ঘাগা-_-ঘাগী-_হইবার কথা)। 

পুরাণ ঘাগী'..পূর্বে অনেক ঠকিয়! শিখিয়া 
এখন অতি চতুর । 

ঘাঘর ''ষ্য. (স* ঘর্থর হইতে)। কাঁয়ার 
ঝাজ.বাদ্য, £পাঃ--ডাঁবর ছুনাতি বা 

সাপুড়! ঘাঘর ঘণ্ট। (কৰিকঃ)। ছেলে 

ভূলানা ছড়ায়, লাল মেঘে ঘাঘর বাজে-_. 

ঘর্ঘর শব্ধ করে। 

ঘাঘর, ঘাগর1..*ষ্য. ( স* ঘর্থরা ?)।1 শিথিল 

কটিবন্ত্র€ ইং 2০%1 )। 

ঘা যা. (স* ঘষ্ট)। নদী পুরিলী ইত্যাদির 
/ ব্রণ স্বান, নদী-পারাপার স্বান, পর্বতের 
উপত্যকা-পথ; সেতার তবলা প্রভৃতি যন্ত্ে 

এক এক সুর উৎপাদক গ্বান। যাঁণ বীধা,- 

বাধানা ঘাট ..প-ষাণ দিয়। নির্মিত ঘাট, 

ইট-নির্মিত ঘাট। মার্কা," ঘাটের নদী 

পারাপার করে যে, ঘাটে শুক্ধ আদায়কারী । 

ঘাট-বাট '*ষ্য, ( স* ঘষ্টর, স* বাট )। পথ- 
ঘাট (সহচর শব, প্রায়ই পদ্যে)। ঘাট-আল, 
ঘাটোয়াল.''ষ্য. (ঘাট+আল। স* ঘট" 
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পাল)। ঘাটরক্ষক। ঘাট-আলি..*ষ্য. ঘাট- 
রক্ষকের কর্ম। ঘাট-আলী . ণ. ঘাটরক্ষ। 

অবসান করা) নান করাই। . শঃস্প্রভু 
ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন ঘাটাইল (চৈঃ টি 

সন্বপ্ধীয়, ঘাট-রক্ষকের প্রাপ্য । ঘাঁটের কড়ি, কমাইলেন। ঘা্টানা ॥ 

:*নৌকাতে পার. করিবার বেতন, প্রাঃ.  ঘাটা, ধাঁটা “যা, (স"শ্ীষ্বি। হি* গটা)। 
তোমারে তজিয়! নায়ে কড়ি দিয়া, ডুবে কি ৰ 

ী 
ঘা হাত পায়ের তলে কঠিন ত্বক। . 

হইব পাঁর (চণ্ভী:)। (নাঁয়ের কড়িও | ধাঁটা.. ধাতু, খাট ধাতু দেখ। 
বলা যাঁয়)। আটঘাট বীঁধা'' চারি দিক চারি | ঘাটাল (গ্রা” ঘেটেল )..'ষ্য. (ঘাট +আল )।. 

বিদিক, এই. আট দিকের ঘাট--বিস্ষপথ 

রক্ষা করা; সব দিক দেখ।। ঘাটে যাঁওয়। 

.**ম্ল্ত্যাগের পর শৌচ-নিমিত্ব নদী পুক্ক- 

রিধীতে গমন; মলত্যাগ কর! (নারীভাষায়)। 

ঘাট-রক্ষক, ঘট্টপাল। ঘাট।লি (শ্রী. 

ঘেটেলি)...য্য. ঘাটালের কর্ম। (ঘাটি 

'শৃং পুঃ)। ঘাটালী.*'৭. ঘাটরক্ষা-মন্ীয়, 
ঘাঁটালের প্রাপ্য। 

: (৩* পুখর-পাঁণি যাওয়।-_পুকুরের .'জলে | ঘাঁটি". (স* ঘট)। ঘাট, প্রবেশ ৰা 

পলায়ন পথ। ঘাটি আগলানা."গ্রোবেশ ও যাওয়া )। (এই শব্ধ হইতে রাট়ের বাহ- 

ফিল্নার স্বান বুঝা যাইতেছে। গ্রামে শিষ্ট 

ভাষায়, “মুখ ধুইতে যাঁওয়া')। ঘাট ''বাঁয়া 
দেখ। ঘাঁট-গীতি-''জাল দেখ। 

ঘাট : ধাতু, (স* ঘট ধাতু চলুনে)। ঘাটি_ 
নুন হই,. প্রঃ__-মাবুড়া হৈলি তবুঠাট 

ঘাটে নাই (ভাঃ)। বেলা ঘাটিয়াছে-- 

(প্রায়ই) ঘটিয়াছে। ঘাঁটা ॥ (হি* ঘটনা )। 

ঘাটি, ঘাট-.'ষ্য. নযানতা, ট (ঘাটি 
দেখ )। 

ধাঁট...ব্য, (স* ঘণ্ট )। ঘণ্ট ব্যঞ্জন, মিশ্রণ | 
ধাট...ধাতু. (স ঘট ধাতু)। খাটি_চারিত 
করি, বিলোড়িত করি। ধাঁটা, খাটা-ধাটি। 

বাট! . ধাতু, (স* ঘর্টিত হইতে)। খাটাই 
বিচলিত করি, মিশাই। প্রঃ-মূড় যে 

ঘটায়, সথে” হেন বাঁঘিনীরে (মেঘনাদবধঃ) 
-বিচলিত করে। . 

ঘাটতি . ষ্য. (ঘাট ধাতু । হি* ঘটতী, ঘট)। 

নানতা, ত্রুটি । (ঘাটি দেখ )। 
ঘাটা...ধাতু. (ঘাট ধাতু আস্তে) ঘাটাই__ 

| 

| 

নিম পথ রোধ । ঘাঁটিআল, ঘাটিয়াল'"* 
ঘাটরক্ষক 1 ঘাট দেখ। 

থা... (স* ঘাঁতি। তৃ* ভাটি, ভাট! )। 
দোষ, ত্রুটি) হাস, নুানতা, গর সাত 
কোটিলব ঘাটি নহে সাত রতি (কৃত্তিং)। ঘাটি 

হইয়াছে-_ঘীট হয়েছে ''দোষ হইয়াছে। 

ঘাড়-..ষ্য. (স' ঘাট )। কের পশ্চাৎ দেশ। 

ঘাড় ভা! ''ঘাড় ভাঞঙ্গিলে মৃত্যু নিশ্চিত; 

লক্ষণাঁয়, সর্বনাঁশ কর! 1 ঘ্বাড় নাড়।-_অস' 

ন্মতি জাঁনাইতে গ্রীব! পাশে বাঁকানা। ঘাঁড়ে 
ধর! ' "ঘাড়ে চাত দিয়! বাঁহিয় করিবার চেষ্টা । 

ঘাঁড়ে গর্দানে -.( ফা" গর্দান__ঘাড় ? সহচর 

শব্)। ঘাড়ে, ঘাড়ে ও শিরে, প্রা-ঘাঁড়ে 

গর্দানে তেল নাই-_খাথায় ও দেহে; ঘাড়ে 
গর্দানে এক "*ঘাড় এত স্থ,লে তাহা শির 

হইতে পৃথক দেখা যায় না। ঘাড়া:''ধাতু. 

ঘাড়াই__ঘাড়ে_স্কণ্ধে করি; কর্মে নিযুক্ত 
হই। দ্বাড়ীনা॥ . . €, 

ঘাণী ''ষ্য. (স* ছন ধাতু হইতে । ও* মণ ঘণ!। 
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ঘণ! দেঁখ)। ছোট ঘণা, কলুর তৈল- 

নিষ্কাশন যন্ত্র) ঘাণী দেওয়।_ঘাণীতে সর্ধ- 

গাদি বীজ-নিক্ষেপ; ঘাণীতে বদ্ধ করিয়া 

তৈল-নিফাশন ; বিষম কষ্টে ফেল! । এক 

থান ঘাণী...একবার ঘাণী চালাইতে যত 

সর্ষপ তিল প্রভৃতি লাগে । 

ঘাত'"'ষ্য. (স* ঘাত )। প্রহার, বধ; ক্ষত। 

ঘাত-ঘোত, ঘাত-ঘোত..*ষ্য. ! ঘোত- 

প্রচর শব )। ক্ষত, ্ষত-চিহু, গুপ্ত খ্বান। 
ঘাবরা... ধাতু, (হি* ঘবঃ! ধাতু হইতে শহরে 

গ্রচলিত হইয়াছে । স' গর্ভশ্রাব হইতে'? 

তু* গাবড়া গাই)। ঘাবরাই-__-বিহ্বল হই 
ঘাবরানা ॥ 

ঘাম ..ষ্য. (স* ঘর্ম। ধর্ম: স্তাদাতপে গ্রীষ্মেই- 

পু্বন্থেদাস্তসোরপি__মেঃ। ঘর্ম শবে রৌদ্র, 
রী, স্বেদজল। হি* ঘাম_-রোদ) পসীনা 
--ন্বের্দ। ও* ঝাল্ঞ। মণ আসা" ঘাম-_বা" 

ঘাম)। গ্রীষ্মে স্বেরজল। ঘামুয়া, ঘেমে! . 

৭. ( ঘাম+উয়| )। অধিক স্বেদজল নির্গত 

হয় যাহার) ঘর্মোৎপাদক। কালঘাম .. 
মৃত্যুকালীন ঘর্ম; ও1ঃ-_কাপে কায় কাল- 
ঘাম ছুটে। ঘাম দিয়া জর ছাড়! ..লক্ষণায়, 

সঙকটকাল উতীর্৫ণ হওয়া। ঘামাচি...ফ্য. 

( স* ঘর্মচরটিকা )। ঘর্ম-হেতু জাত ক্ষুদ্র ব্রণ 
(01101019 17680 ঘাম.."ধাতু. ( ঘর্ম শব্দ 

ঘালি, ঘীল...ফ্য, (স* ঘাতি)। বধ; বধোপায়; 
পঃ- জালের ঘাইল (ঘাই দেখ)। 

ঘাস...ষ্য. (স*)। দুর্বার্দি তণ। ঘাসের 
চাবড়া:..( স* চর্পটী)। ঘাসময় মাটিখু | 
ঘাস-জল, ঘাস-পানী-.'গবাদির খাদ্য ঘাস 
ও জল। ঘাস কাটা-..তক্ষণায়, উপহাঁসে, 
বৃথা কাজ করা। ম্বাস-কাটা...ফ্য যে ঘাস 
কাটিয়া বেচিয়৷ জীবিকানির্বাহ করে। 
ঘাসাড়া (গ্রা* ঘেসেড়া )..ষ্য, (ঘাস+ 
আড় । হি" ঘাসয়াড়া )। ঘাস উপজীবিকা 

যার। ঘোড়ার ঘেসেড়া.-.ঘোড়ার নিমৃত্ব 

ঘাস কাটে ষে। ঘেসেড়া-গিরি..ঘাস কাট! 

কর্ম। চীনের ঘাস ..জাপানের নিকটবর্তী 
ও সিংহলের নিকটবর্তী সমুদ্রের শৈবাল 
বিশেষ (1295. 361101010 8170 01801 

12012) হইতে প্রাপ্ত আঠা বিশেষ (৫1০5, 
8681-8821) 01১109 10059)। শুফ দেখিতে 

ব্রচ্ছ শাদ! পাতার মতন বলিয়! ঘাস নাম। 

ঘি.*ষ্য, (স* ্বৃত। গ্রাঁ" ঘিত, আসা* ঘিউ, 

ও* ঘিঅ, হি* ম* ঘা । সম্বণ্খ পদের এর 

বসিলে ঘি স্বানে ঘিয় হয়)। মাখন ও ননী 

মারিয়া উৎপন্ন স্নেহ |, ঘিয়ের চড়া ''ননী 

মাখন মারিবার সময় যে আধপোড়! ব1 

চোয়া ছেনা পড়িয়া থাকে। (তু* খই চড়া)। 
মাথার ঘি .'মন্তিফের ম্নেহ, অস্তিষ । 

ঘিজ্ঘিজা.''গিজগিজ দেখ ।' 
ঘিঞ্তি '.ণ. (গঞ্জ হইতে )। 

অগ্রসর ও বাতাতপহীন । 

ঘিট ..ধাতু. (স* গৃ ধাতু । গিরতি, গিলতি__ 

হইতে ঘাম! ধাতু হইবার কথা । তু* জন্ম 
ধাতু )। ঘামি-_ঘর্মান্তু হই। ঘাম! ॥ ঘাম 
'"*ধাতু, (ঘাম ধাতু আন্তে)। ঘামাই 

_ঘর্মান্ত করি। ঘামানা | মাঁথ| থামানা__ 

লোকসমাকুল, 

মস্তিষ্ক চলন! ছার মন্তক ঘর্মান্ত করা, 

উদ্ভাবন! করা । পা হইতে মাথা ঘামানা_. 
ছি 

শারীরিক পরিশ্রম করা । 

ভুইই হয়। বা* গেলা, ও* গিচ্িবা, ম" 
গিল্যরেঁ, হি* ঘুঁটনা)। ঘিটি -জলাদি পানীয় 

. গ্রলাধঃ করি। পাঃ--ঘন ঘন গিলে জল 
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ঘিটে ঘটঘট (মাঃ)। ঘেটা ॥ ঘেট। ' ধাতু, | নাম-_পুকুরের' পাড় হইতে না পাংশুবণ 
( ঘিট ধাতু আস্তে )। ঘেটানা | হইত1)| লাল ঘুঘু ''এই ঘুখুর (৫6৫ (0101 

ঘিন্ঘিন, ঘেন্ঘেন-'*ব্য, (সং দ্বণা হইতে)। ৫9০, 021)00010118 6181) 01101921108) 

ত্বণা'প্রকাশে। ঘিন্ঘিন! মানুষ '"যাহার । পঞ্চ গোলাপী, দীর্ঘ; মাথ| ধুসর দৈর্থে 

স্বণা সকল বন্ত/তেই | ঘিনধিনানা, ঘিন- ১২ আঁগুল। বাঁকে বীকে চরে। রামধুঘু 
ঘিনানি॥ গা ধিন্ধিন করা''ঘ্বণা বোধ | -* বনে একা একা চরে, ফল খায়, ১1১৫ 

করা। ৭ আঁগুল দীর্ঘ হয়। দেখিতে সুন্দর, চক্চকা 
ঘির ''ধাতু- (স* তবু ধাতু )। ঘিরি--আচ্ছা্দন লাল সবুজ (৫০৮9. ০18810971809 1001- 

করি, বেষ্টন করি। ঘেরা ॥ কাপড়ের ঘের, 6৪)। শ্তামঘুঘু ''খয়রা৷ বর”, গলার পাঁশে 
'**বেষ্টন। গাছের ঘের ''পরিধি। গাছ- 

ঘেরা ''গাঁছ-রক্ষার্থে বেষ্টনী। ঘেরা - ধাতু, : * 

(ঘির ধাতু আস্তে )। ঘেরানা ॥ 0959, 00011600815) 1 ভিটায় 

ঘিষ-''ধাতু' (স* দ্বষ ধাতু )। ঘিষি-''ঘষি। | ঘুঘু চরানা ..বনঝোপ না হইলে ভিটায় 
ঘেঁষা ॥ ঘেঁষ -'ব্য. গাত্র-ঘর্ষণ, নিবিড়তা। ! ঘুঘু চরিতে পারে না। অতএব ভিটামাটি 
ঘেষ-ঘিষি ''পরম্পর গাত্র ঘর্ষণ। .. উচ্ছন্ন করা। বুঘু ভিম **বুঘুর ভিম্ব ; এই 

ঘিষটা (গ্রা") "ধাতু, (স* দ্ষ্ট হইতে)। | ডিস্বের তুল্য কষদ্র। অশিষ্ট, ঘুঘু দেখেছ 
থিষটাই--দৃষ্ট করি। ঘিযটান!॥ (প্রায়ই : ফীদ দেখনি-খুধু শিকার করিতে গিয়া 
ঘষড়া ধাতু )। ,. ফীদে পড়া, লাভের আশায় বিপদে গড় । 

বু-্বু*্য- (স" ঘু-ঘুকৎ্ববৈদ্যকঃ| স* ূ বুঙ্তাড়ি ''ষ্য. ( স* ঘুঘুরি। হি" ঘৃঙ্গাবু। বোধ 
ধাতু শব্ষে। তু* কান ভে ভৌ করাও”, হয় থুঁঘু-করা, ঘৃংকর! হইতে )। কে 
তে ঘুঘু কর! । স* ঘুক--পেচক। পেঁচাও | কফ বগিলে যে ঘুঘু শব হয়ঃ মৃত্যুর 
ঘৃ-ঘু করে। ও* নাম কাপ্তা ম* খবুতর, ; পূর্বকালীন কণ্ঠশব। 
স*কপোত। হি" ঘুগ্গী। তেলুগু গুৰা  ঘুঙ্জানিদানা : ব্য. (হি*। স" নাম কুন্সাষ)। 
_-স* কপোত। আঁ" কুমরী, ফা* কাবক। ] চিনীর রসে পক কল।২; ছোলা-আদি অর্ধ 
তু* স* কপোত )। পারাবতার্দিবর্গের পক্ষী | সিদ্ধ কলাই। 
বিশেষ (৫০৫) তিলিয়! ঘুঘুংব! পাড় ঘুঘু: দুঙার, ঘুজ্ঘ,র, ঘুর র...য্য, (তু* স* ঘর্ধর-- 
,** এই ঘুঘু (১০০০৫ 0০৮৩, 81001 | ক্ষুদ্র ঘণ্টা)। পায়ের কিডিকনী-বিশেষ। 

301206751) বনে জঙ্জালে বাগানে ঘুঘু | প্রঃ- চরণে মীর ঘুঙ্গর বোল (জ্ঞানদাস)। 
ঘুঃ ডাকে । ঝৌপে এই ডাক কখন কখন | ঘুং ঘুং শব্বকারী অলঙকার। 

বু, কৃ,শোন] যায়। দৈর্ঘ্যে ১৬ আগগুল। | ঘুচ ' ধাতু, (স* ঘুষ ধাতু বধে। তু" বা' 

গলায় কাল দাগ, দাগের শেষ শাঁদা। দেহ | ঘোচা) ও* ঘুচিবা-দুরে যাওয়া; হি' 

তিলিয়া বলিয়া তিলিয়া ঘুঘু নাম। (পাড় | ঘুসন|-শ্ররণ; ম* ঘুসণে-সবলে গ্রবে' 

কুষ্, ১৭১৮ আগুল দীর্ঘ। ইহার মাথা 
ছোট, চণ) সরু, পক্ষ ও পুচ্ছ দীর্ঘ (9:01 
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শন। ঘুস ঘুচ তবে এক। স* ধ্বন্স ধাতু 

হইতেও আসিতে পারে)। ঘুচি__দুরে যাই, 
নষ্ট "হই; গ্৮নকল সাধ ঘুচিয়াছে। 
ঘোঁচা॥ ঘুচা, ঘোচা-**ধস্তু, (ঘুচ ধাতু 

আস্তে)। ঘুচাই, ঘোচাই--দুরে পাঠাই, 
 প;--তবে মহাপ্রভূ সব হস্তী ঘুচাইল( চৈঃ 
চঃ)) নষ্ট করি, প্রঃ_-পশিয়া মরমে ঘুচায়া 
ধরমে পরাণী সহত টানে (ণ্ডীঃ)-_ঘুচ'য়া 
-_ঘুচাইয়। | ঘুচানা, ঘোচানা। 

ঘুঁজি-**ষ্য. (গঞ্জ হইতে | অপত্রংশে গিঞি)। 

অল্পপরিসর প্রায় আবৃত স্বান। গলি-ঘুঁজি 

'**( সহচর শব্দ )। গলি। 

বুট্ঘুট..“বা. ( স* ঘুট ধাতু প্রতিথাতে, পরি- 
বর্তনে। কিংবা স* ঘুর্ুর হইতে )। ঘুট্ুট, 
ভূট-ভূট শবে, ওাঃ-_অজীর্ণ হইলে পেট 

ঘুট্-ঘুট ব! ভূট্ভূট করে। 

ঘুট:ঘুট...ব্য.. (সং ঘট ধাতু সংঘাত )। 
ঘাত, পিস্তীভাবে, প্রু--অশ্ধকার বুট 

থুট করিতেছে__যেন নিবিড় হইয়াছে। 
ঘুটথুটা, ঘুট্ ঘুটিয়া'' ৭. নিবিড়, প্রাঃ__ঘুঃ 
আঁধার। প্রঃ-__ঘুট.ঘুট অন্ধকার শিলার 
তড়তড়ী (ভাঃ)। (ও*তে কিটি-কিটি 
অন্ধকার )। 

ঘুট “ধাতু. (স* ঘুট ধাতু )। দুটি_সর্দন বা 
ঘর্ষণ দ্বার মিশ্রিত করি। ঘোটা॥ সিদ্ধি. 

ঘোটা...সিদ্ধির পাত! ঘর্ষণ দ্বারা চূর্ণ কর! ও 
জলে মিশ্রিত কর! । ঘোটা .'ধাতু. ( ঘুট ধাতু 

করীষ-_-শব্বকল্পঃ | বোধ হয় এই শব্দ 
অর্বাচীন। কারণ অন্যান্ত ভাষার পাই না। 
ও* গোৌইঠা, হি* গৌইঠা, গোয়ঠা-_সং 
গোৰিষ্টা)। গোবর চাপড়া,। ঘুঁটিয়া, ঘুট্ে 
দেওয়া_-গো?র চাগড়া করা। (ঘট! শববও 
আছে। রাটের উচ্চারণ নিয়মে ঘু'টো৷ হয়, 
কিন্ত, প্রচলিত *নাই ; প্ঃ-_মুখে মাঁথে 

: ঘুটো পাস গায় খড়িমাটা (মা:)। ভারতচন্রে 
ঘু'টে)। দৃষ্টাস্তে, ঘু'ট্যে পোড়ে গোবর, হাসে 
যে গোবরকে পরে ঘু'টার আকারে পুড়িতে 
হইবে, তাহার হর্ষ প্রকাশ নির্বুদ্ধিত| ) 
লক্ষণায়, যে বিপদে পড়িতে হইবে, মম্প্তি 
তাহা অনাগত দেখিয়া নির্বোধের হ্য- 
প্রকাশ। 

ঘটা, ঘট... (স* গুলিকা। সৎ ঘুষ্টিকা?) 
গুটা, ইটপাঁথরের টুকরা) পাশা খেলিবাঁর 
গুটিকা। হিতে কচি ছেলের নিমিত্ত রেচক- 
বিশেষ। 

ঘুড়.ঘুড়'' ঘড় ঘড় দেখ। 
ঘুড়চ।'* ষ্য. ( স* ঘুর্ণ হইতে ঘুড়, সাদৃশ্যে চা। 

হি* ঘৃরচী)। দোড়ী স্থতা পাঁক-খর 
হইলে*যে অংশ মুড়িয়া যায়। 

ঘুড়ী ঘোড়! দেখ।' 
বুড়ী" ষ্য. ( উদ্ূ্ণগুড্ভী। বোধ হয় যার 

ঘোড়া হইতে ঘুড়ী )। আকাশে উড়াইবার 
চারিকোণা কাগজ। ঘুড়ীর লক..'বুড়ী 
উড়াইবার সুতা । 

আস্তে )। ঘোটানা॥ (বাটে কেহ কেহ ঘট: দুপ.. ধাতু, (স* ঘুণ ধাতু গ্রহণে ; স* ঘোণা-_ 
ধাতু হইতে ঘোট, ঘোটা বলে। ইহা! হইতে 

। ঘোঁট শব চলিত হইয়াছে । তু* ঘাঁটি)। 
ঘুটিজা...ঘধিম দেখ। 
ঘু'টিয়া, ঘু'ট্যে, ঘু'টা-..যা. (স* ঘণ্টিকচ_বনস্ব 

নাসিকা) ঘূণি_-ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করি, প্রঃ 

_-কাক ঠোঁটে করিয়া. চাল ঘোণে, মুরগী 
ভাত চোপর! ঘোণে। ইহ! হইতে, মুরগী- 

ঘোণ! করা- চারিদিকে ছড়ানা | ঘোণ!। 
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ঘুণ.**ষ্য. ( স* )। শু কাষ্ঠ-ভেদক দৃঢ়পত্রী 
পতঙ্গ বিশেষ (& 611) (২) ঘুণ 

দ্বার বিনষ্ট কাণ্ঠ-গুঁড়া। ক্ষুণাক্ষর''.ফ্য.. 

(স*)। কাঠে ঘুণ ধরিলে রণ্ধ,গুলা কথন 

কখন অক্ষরের সদৃশ হয়| বিশেষতঃ তাল-: 
পাত! পুধীতে লেখার সহিত মিলিয়া যায়। 

তখর এক পাঠ অন্ত পাঠ হইয়! পড়ে। ইহা 

হইতে সংস্কতে ঘুণাক্ষর-্তায়--অকন্মাং 
ঘটন1। ঘুণ ..ণ. নিপুণ ( অশিষ্ট )। 

ঘৃগী...ব্য. (ম* ঘৃরণী হইতে? স" ঘুণ ধাতু 

| 

ভ্রমণ হইতে ? আসা* ঘণী)। জলশ্রোতে | 

মাছ ধরিবার বাশের শলার পিঞ্জর-বিশেষ। : 
ঘুনটি.''্য. ( স* গ্রণ্থি)। জামার নিমিত্ত সুতার | 

বোতাম। 

ঘুনসি ..যা. ( স* ঘুণ ধাতু ভ্রমণে । হি* ঘুমনা ূ 
ভ্রমণ | সং ঘুণিহ্ত্র অর্থে কটি-ত্র। । 
এই শব. অন্ত তিন ভাষায় নাই । ও*তে 

কধুনি_কটিবশ্ধনী? তেলুগুতে মল-তাড়, 
_মল- কট-হথত্র, তু" বা* মালম্থতা )। 
কটি-্থত্র। (বৈদিক কালের কটিবণ্ধ__ 

নিবীতের শেষ চিহব। সেই নিবীতের অন্ু- 
করণে বঙ্জাদেশে ছোট ছেলের কোমর- 
পাটা। ওড়িশার দক্ষিণে ও তেলুগুদেশে 
বয়স্ক পুরুষে পিতলের কিংবা! সোন| রুপার 

কোমরপাট| (ও* কোমরপটি) পরে। বঙ্জা- 

নারীর চন্ত্রহারও সেই নিবীত মাত্র ।) 

বুপ"''ধুপ দেখ। 
ঘুপসী.. ণ. (ঘোপ+স14ঈ )। ক্ষুদ্র ঘোপ- 

সদৃশ, €২__-ঘুপসী ঘর। 
ঘুম-ষ্য. (? বা" ঘুম, প্রাচীন বা নিদ 

(নিদ্রা )) আসা" ঘুমটি; ও* ঘুম, প্রায়ই 
নেদ) হি" নীদ; মা* ঝোপ, ঝৌপ, নীজ 

] 

(নিদ্রা। হি* উ ঘনা, ঝম্না-বা* ঘুমানা। 
হি* ঘুমনাঁ ভ্রমণ, ম* ঘুমণে শর্ষিত 
হওয়া। বা* ঘোমট! শব্ষে ঘোম আছে। 
ও* ঘোম--ধান্যাদি রক্ষার্থ গোলাকার পাত্র 

বিশেষ। কিন্তু, স* অবগুষ্ঠন হইতে 
ঘোমট1 | বোঁধ হয়, স* ঘৃরন ঘুর্ণন হইতে 
বা* ঘুম । ঘুম শব পুরাতন নহে। ভারতে 

পর্যন্ত, যার ঘরে সিদ সে কি যায় নিদ, 
ইহা কব কারকাছে। সং স্বপ্ন-নিদ্াঁ- 
হইতে ম* ঝৌপ, আলা* টোপনি)। নিজ 
'সজাগ ঘুম” অঘোর ঘুমের বিপরীত। 
( ঘুমান! অর্থে “ঘুম দেওয়া' বলা যায় না; 
নিদ্রা দেওয়! , নিদ্রা যাওয়া, বল! যায়।) 

ঘুম মারা." 'অলস ব্যক্তির অসময়ে ঘুমান! । 
এক ঘুম দেওয়া''' একবার গাঢ় নিদ্রা: 
ভোগ। কাঁচা ঘুম'আবশ্তক নিদ্রার 
অপেক্ষা অল্প নিত্র!। ঘুম-গড়িয়া, ঘুম-গড়্য 
'*"৭, (গড়িয়া! দেখ)। নিদ্রা-বশতঃ অলস, 
ঘুমে কাতর। (বিমানা দেখ )। ঘুম! 

'শ্ধাতু, (ঘুম হইতে)। ঘুমাই_নি 
যাই। ঘুমানা॥ ঘুমস্ত ' যে ঘুমাইতেছে, 
নান্রত। 

ঘুর" ধাতু, ( স* ঘূর্ণ, ঘুণ ধাতু । বা* ও*তে ঘুর 

ধাতু, হি* ম'তে ঘুম খাতু)। ঘুরি ' ঘূর্ণন 
করি, ভ্রমণ করি। ঘোরা» ঘুরণ, ঘুরণি। 

ঘোরা" ধাতু. (ঘুর ধাতু আস্তে)। ঘোরাণা, 

ঘুরাণি ॥ ঘোরা-ঘুরি'*'পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ । 

ঘুর'''ধাতু, (স* বু ধাতু সেচনে, আবণে। 

কিন্তু বা'তে অর্থে স* ঘ্বষ ধাতু। বর্তমান 

ও*তে ঘুব ধাতু ঘর্ষণে, আচ্ছাদনে । অতএব 

বোধ হয় স* দ্ব ধাতু হইতে )। ঘুরি_ঘর্ষণ 

করি, প্রঃ-থুরি ঘুরি চন্দন পুরস্ত কৈল 
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থুরি (শুং পুং)--চন্দন ঘষিয়! ঘষিয়া রী ব' প্রখ্যাপন। ঘোষা-- “ধাতু, (ঘুষ ধাতু পূর্ণ করিল। ( অপ্রচলঃ ) | আস্তে)। ঘোষাই- প্রখ্যাপিত করি; ঘুরঘুটি.."ব্য, (স* ঘোরঘটা| হইতে । তু* ঘুট-; আবৃত্তি করাই, প্রঃ-সপ্ধ্যাকালে ' ছাব্র- ঘুট) ঘোর ঘটা, ওাঃ--মেঘ ঘুরধুটি করিয়া | দ্িগকে ঘোঁষাইতে আর করিল ( টেক- আসিয়াছে। 'থুরঘুটি আধারও শোনা; চীদ)। ঘোষার্ন। 
যায়। রর 1 ঘুষ, ঘুঁষ**ব্যৎ (উদ€। সং উৎকোচ হইতে ? বুর-ঘুর-**ব্য. ( সৎ ঘূর্ণ ধাতু ভ্রমণে )। ঘূর্ণনে, কোচ--কোস--খুস ? সৎ স্ব ধাতু ঘর্ষণ 
ভ্রমণে, প+--লোকের মাঝে ঘুর্ধুর করা। হইতে? তু* ঘুষ্-ঘুষা, ঘু্ধী)। উৎকোচ, 
ঘু-ঘুরিযা, ঘুর -পোক|.৭. (স*] রিশবোদ। ঘুষখোর...ণ, উৎকোটিগ্াহী। 

: খুঘরি)। বালিতে ভ্রমতুল্য গর্তকারী পতগ্া ঘুষ'থেগো"'খ যে উৎকোচ লইয়া! কাজ 
বিশেষ (0010 ০101:901)। ঘুরদুরা স্যা করে। 

 **্নালী ঘা। | ঘুষ্-ঘুষা'*'ণ. ( স* দ্বুষ ধাতু ঘর্ষণে, হিংসীয় )। 
দু'ী“"যয. ভারী দব্য তুলিবার নিষিতত ঘুর্্য | অস্পষ্ট লুষ্বারিত, যা জর (ঘুম 

চকু (01169 )। যাহা লুকাইয়। দেওয়া! হয়?) 
রা, ঘুরণিয়! (প্া* ঘুরলা ঘুরলিয়া)..য্য. (স* ] ঘষা, ঘুষা- ধাতু, (ঘুষি হইতে। হি* ঘূসা, 

ুরণী)। ঘূর্ীবাত, গাঃ_দুক্ুলে বাতাস ঘসা; ম* ঘুশী। তু' চুষা ধাতু)। ঘু'ষাই 
শয়ে জনের ঘুঝুলে (ভাঃ)১ ঘুরুণে বাতাস | ঘুষি (মুষ্টি) দ্বারা প্রহার করি। ঘুযান। 
যেন ঘুরে ঘুরে যায় (মাঃ)। ্ | ঘুষানি। 

ঘুলা (গ্রা*)"'ঘোলা ধাতু দেখ। (হি*: ঘুষি, ঘুষি" যয. (স* দ্ষ্টির্ষণ, শুকর )। 
ঘুল ধাতু)। মু আগুল মুড়ি আঁগুলের হৃল দ্বার! 

ঘুলি”'য্য. (ম* ঘন্ত-_ছিদ্র, ঝর) হলি অর্থাৎ | প্রহাঁর। | 
হলরেখা। বোধ হয় স* হলি হইতে ঘলি ৷ ঘুমা ( উ* খুষে| ).-ষা, (স* বুস-_বা* ভূসি। 
_ঘুলি)। রপ্ধ,, ছিত্র পথ, প্রঃ__ঘুল-ুলি | তুসি-তুল্য ঘুসি, ঘুসা। ও” ভূসা চুঙজীড়ি)। 
(বহ রশ্ধময় স্থান, ছিদ্র) দিয়া বাতাস ূ চিংড়ীর আকারের কিন্তু ক্ষুদ্র মাছ €) 
হুল্হুল করিয়া আমিতেছে। গলি-ঘুলি, | বিশেষ। ঘুষা ও চিংড়ী ভিন্ন জাতি। কোন 
অলি-দুলি, ঘুলি পথ ইত্যাদি শব্ষে ঘুলি. কোন ্ষানে ঘুষা মাছকে ঘুর্াচিংডী, 
সরুপথ। 1 টাকান় গুড়া-ইচা বলে। 

বুঝ ধাতু, (স* ঘুষ ধাতু ঘোষণা, গ্রতিজ্ঞান)। ; ঘুদী-.-যা. (ঘুষ ধাতু দেখ)। গোপনে পর- 
বুষি-"উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করি (এই অর্থ; পুরুষগামিনী নারী। 
সম্প্রতি বা*তে নাই। ওতে আছে। ঘোষ : বূর্ণি (গ্রা* ঘুন্লি) ..ফ্য.. (স*)। আবর্ত 
ধাতু দেখ )) ঘোষণা করি। ঘোষা। | (ক্কৃতিবাসে (স্থং ) চাঁকভডিরি, ও ভউরি 
কলানাঘোষা করা"'কানে কানে ঘোষণ! ) --স* চকভ্রমি )) জলের, বাতাসের ঘূর্ণি। 
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ঘূর্ণি বাতাস'" স* বাঁতচক (11117507)। : ফঁটা, সুগন্ধ । বসস্তকালে ফোটে। পাক 

ঘৃবি-ঝড় ''টকাকারে বহমান ঝড় (€০1-1 ফল রষ্ণ-রন্তু বর্ণ বোধ হয় পুন্পমঞ্জরী 

1500)।  ধূর্ণিংরোগ '*যে রোগে মাথা | ঘণ্টার মতন বলিয়া নাম। 
ঘুরিয়! পড়িয়া যাইতে হয় (51655) | | ঘেটেল (গ্রা*) "'ষ্য. ঘাট-আল (দেখ )। 

বত (থ্া* প্রত). ফা. (স* ঘ্বত, গালি প্রত) | ঘাটি--আগমন কিংবা পলায়ন পথ। পুর্ব- 

দধি ছুগ্ধ হইতে জাত স্নেহ পদার্থ? ঘি। কাঁলে শত্র.র আগমন রোধের নিমিত্ত ঘক্পাল 

দ্বতকুমারী-.'ষ্য, (স+ কুমারী, স্বৃতকুমারী; : নিযুক্ত থাকিত। অদ্যাপিকোথাও কোথাও 

. ও* ঘবিকুমারী)। রজ্রনীগণ্ধাদি বর্গের ঘন , ঘাটিআল উপাধি আছে। সাধারণতঃ এখন 

পিচ্ছিল রস-বিশিষ্ট শীকবিশেষ (419৫ , নদীর পারঘাটে যে লোক পার/পার করে। 

৫12, 10120 ৪10০) পাত! দত্ত, .(হি* পটনী, বঙ্গের কোথাও কোথাও 

স্টল (স্থকুমার বলিয়! স* নাম কুমারী)। ; পাঁটনী)। ঘেটেলি."যা. ঘাটিআলের বৃত্তি। 

১০ ১০০2 জর 

৫ 

শুখাইলে রস, মুসববর হয়। ৷ ঘেটো...ণ. (ঘাও+-উয়াঘাটুয়!)। নদী 

ঘেউ-ঘেউ...ব্য, (ভেউ-ভেউ দেখ )। কুকুরের | পুক্ষরিণীর ঘাট সম্বপ্ধীয় ; এক ঘাটে স্নান 

আকৃম্ণ কালীন রব। ঘেউ ঘেউআনি। যাদের অশৌচ অস্ত হয়, প্র-_ 

ঘেঙা' ধাতু. ( হেগে! হইতে। আধুনিক 1 কুটুম । 

ধাতু)। ঘেজ্গাই_হেগো হেঁগো রবে ঘেত্ঘেত-*"ব্য, (স* াতি-নাদিফা। রা 

অতিনির্বন্ধ প্রকাশ করি। ঘেঞ্জানা, : হইতে )। অস্বাস্থ্যে নাসিকার দ্বার! খৃঁত্ 

ঘেগানি। [. খুতি। (ধোতঘোত দেখ)। 

ধেঁছু “ষ্য. (স*. থেঞ্,লিকা_বৈদ্যকঃ | | ঘেন্ঘেন "'ব্য, ( স* হন ধাতু তাড়নে। হুন 

আধুনিক নাম?) কচ্-আদি বর্গের বন্তা ধাতু হইতে ৫লমাড়| ঘাণী। কিংবা ভন্ 

শীকবিশেষ (7/0170111 0110৪- ভন হইতে )। পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া 

(00 )| বনে ঝোপে ঘাসের মধ্যে জন্ম। বিরাগ উৎপাদনে । ঘেন্ঘেনানি ॥ 

পাঁতায় তিন আঁগুল। পুপ্পমঞ্জরীদ্থ রত্ত-। ঘেরা (গ্রা* ) ' য্য. ( সৎ দ্বণা )। স্ব । থেমা- 

বর্ধ। কটু অত্যন্ত কটু। কচু-ঘেচ” কচু ঘো দেওয়া "ক্ষমা! ৭ ঘ্বগ (স+দয়া) 

. দেখ। | করা। নিথিষনী (গ্রা*).". (স* নির্থৃণ )। 
থেটু ্য. (স* ঘণ্টাকর্ণ__শিলের অন্ুচর | 'নিদ্ব্ণ। 

বিশেষ। ঘণ্ট। হইতে খীটা-_আদরে ঘাট । ঘের --ফ্য. (ঘির ধাতু দেখ )। বেড়, .পরিবি। 

_-অপন্রংশে ঘেটু )। ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুর (3)! ঘেরা: ষ্য. বেই্টন (গাছ-ঘেরা দেখ )। 

( স* ঘণ্টক, ঘণ্টাকর্ণ। ভীইট দেখ । ও"! ঘেবাঁল ''গ' ঘেরবিশিষ্ট, জামা ঘেরাল 

. গে্ুটি)। ভান্তীর়াদি বর্গের বন্ত ক্ষুপ। | ন হইলে গায়ে বাতাস লাগে ন!। 

বিশেষ (01010010101 100010019- | খে 'ধাতু, (ন* দ্বষ ধাতু )। ধেঁষি-এত 

(00)1 কুল শাদা, ভিতরে লাল ফৌট। | ন্তিকটে যাই যেন গায়ে গায়ে ঘর্ষণ ঘটে, 
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নিকটে ফাই। ঘেঁষা ॥ বেঁষা-ঘো... পরস্পর ; থাকে, নতুবা ছ্ঁচার জল পড়িবার স্বান হয় 
গাত্র-র্ষণ। ধেঁষ''৭' ঘন, ওাঃ_কাগড়ের | না। দঁজী, ঘুঁজী ..য্য. (খৌঁজ+ঈ)। সনু 
ঘেঁষ বুনন? “'ষ্য. নৈকট্য, প্রঃ-_লোকের ৰ ছোট ধঘোঁজ। ( অপত্রংশে ঘুপধি, গিজি )। 
ষেষে বসিতে পারা যায় ন|। 1 ঘৌট-“"া, (ঘিট ধাতু দেখ। হি" ঘুঁট, ম* 

বেঁষধেষ-.'ব্য. (স* দ্বষ ধাতু)। এত নিকটে . ঘোট)। যে পরিমাণ পানীয় একবারে 
নিকটে যে গংঘর্ষণ ঘটে। বৌটিতে থেধ::. ঘিটিতে _সিলিতে পা যায়, প্রঃ_এক 
ঘেষ করিয়! কুমড়! কা্টা-ঘর্ষণ শব্দে ঘোট ছধ-_-এক টোক। 
(রাড প্রায়ই ধেষ)। ঘোট .ষ্য. (ঘট ধাতু দেখ )। একত্র মিলন! 

ঘেসেড়া""*ষয, ( স* ঘাঁসকার, ঘাসহার। , দলাদলির ধোট--দলাদলি নিমিত্ত একত্র 
ঘাসিয়াড়! দেখ। ঘাসাড়া হইতে রাঁ়ে | মিলন ও মন্ত্রণ! | 

ঘেসেড়া)। ঘাস-সংখহ বৃত্তি যার। স্ত্রী": ঘোটনা, ঘটনা .য্য, (ঘুট ধাতু দেখ)। 
ঘেসেড়ানী। যদ্বারা ঘোটা বা খোঁটা যায়, পঃ-_সিদ্ধির 

ঘেসো”"*ঘাস্ুয়। দেখ। ঘোটন!। 
ঘোগ."'ষ্য, স* ভূক ছিদ্র )। সাপ কীকড়া ূ ঘোড়-তোলা '.ণ,. (গোঁড় দেখ) যাহার 

প্রভৃতি দ্বারা গোল ছিদ্র, প্রা আইলে: গোড়ালী তোল।--উচ্চে__-আছে, প্রঃ; 

ঘোগ পড়ে--কাঁকড়ায় গোল ছিদ্র কবে। ঘোড়-তোল জুতা । 

ঘোগ "যা, (য* কোক । কোক-ঈহা- ঘোড়া, ঘোড়া (ী* ) ..বা, (স* ঘোটক )। 

মৃগো বৃকট-মঃ। কুকুরাকারে ব্যাপ্ত 'বশেষে প্রসিদ্ধ গৃহপালিত পশু। স্ত্রী' থুড়ী। 

_-টীকাকার। ও* নাম থগ, অন্ত চলিত, ঘোঁড়-শওয়ার ''ষ্য. অশ্বারোহী । ( কৰিকঃ 

নাম বন্তিয়া-বলবান্ বলিয়া)। বন্য. _আসৌয়ার)। ঘোড়-দৌড়: ঘোড়ার 
কুকুর বিশেষ (10 ৫০৪. ০০0 ৫1- ৰ দৌড়। ঘোড়া-রোগ-''নির্ধন ব্যক্তির অশ্বা- 

1)01017515) | দেখিতে শিয়ালের মতন । রোহণে অভিলাষ। জুড়ী ঘোড়া ''সমান 

দেহ পুষ্ট, উদর দীর্ঘ, গুচ্ছ স্ব,ল। গায়ে গেরি বর্ণের আকারের অশ্বহবয়। ঘোড়ার ডিম." 
মাটির রং কবিকঃ--শুনিয়া কোকের মূখে | বকাণ্ডবৎ অসম্ভব ব্যাপার, কিছু না। 

বাঘের মরণ । দৃষ্টান্তে, বাঘের ঘরে ঘোগের ! ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া হওয়া-“'ইাটিয়া 

বাস|-কোককে বাঘ ভয় করে, এমন কি. যাইবার* সংকল্প করিয়া যান দেখিয়া 
কোঁকের পাল বাঘ মারিয়! ফেলে। ইহা । অকল্মাৎ খঞ্জভাৰ গ্রকাশ। ঘোড়া ডিজ্গাইয়া 
হইতে, ছুরস্ত লৌকেরও দুর্দান্ত চণ্ড শত্র থাস খাওয়-.'ঘোড়ার অপর পার স্বত ঘাঁস 

আছে। | যেমন গোরু গলা বাঁড়াইয়া খাইতে পারে 
ধঘৌজ...ফ্য. (স* গঞ্জ হইতে । গঞ্জ__খনি, ! না, তেমন যাহার অধীন তাহাকে ন! জানা: 

গোয়ালঘর )। অল্পপরিসর প্রায় রুদধ স্বান, ! ইয়া কর্মকরা অসাধ্য। 
প$-ছুই কীচি ঘরের মাঝে একটা,ঘৌজ : ঘোড়ারু...বা, ( ঘোড়-খুরী হইতে। ছি 

৩৩ 

৬ 

1 
! 

] 
ও 

পাটি 



€ 

] ও 

ঘোড্খর। ও* ঘোড়াঙ্জা )। ঘোড়ার তুলা ূ ঘোত্র'' এ. (স)। ভয়ঙকর, গা: ঘোর বিপদ; 

ৰ 
বন্ধ পশু বিশেষ (2৭885 1৫0010185)1 1 €স* ঘোরা-াত্রি) আঁধার, পর; আঁকাশ 

ঘাড়ের কেশর সোজা হইয়া থাকে। ঘাড়, ঘোর করিয়া আসা-ঘন মেঘে আচ্ছাদিত 

হইতে পুচ্ছ পস্ত একটা খয়রা ডোরা হওয়া। ঘোর নিড্রা গাঢ় নিদ্রা । ঘোর-তর 

থাকে । কান কিছু লম্বা । (শুনিয়াছি । ** এ (সণ) | অতি ভয়ঙকর | ঘোঁরাল..'ণ. 

ওড়িশাঁর বড়ম্থ! রাঁঙ্কের অরণো আছে। | (ঘোর+আলা)। অশ্ধকার, অস্পষ্ট । 

খয়রা রঙ্গের স্ত্রী ঘোঁড়াবুব নাম ও*তে ৷ ঘোর. ষ্য. ( ঘুন ধাতু হইছে )। অটৈতন্ত, 

ঘোড়াঙ্জা। বাণ্তে ঘোড়ারু শব্ধ চলিত. গ্রাঃ-অস্তর্দশায় কিছু "ঘার কিছু বাহৃজ্ঞান 
নাই । কবিকঃ, বাঁযু ভর করি ধায় তুলার , (চৈঃ চ2)) মন্ততা, প্রাঃ নেশার ঘোর 
ঘোড়ার। কিস্তু কৰিকঙকণ ঘো ঠারু নিদ্রালুতা, প্ঃ- ঘুমের ঘোর। 

কোথায় দেখিয়া ছিলেন? )  ঘোঁদপাক যা. ঘুরিয়! ঘুরিয়া পাক (খাওয়া, 
ঘোত্ ধোত্.'*ব্য. (স* দ্রাতি। স* ঘোণী, দেওয়া), যেমন দৌড়ীতে টিল বাঁধিয়া 

_-শুকরের নাঁসিকাঁর শবে)। ঘৌও্ঘৌত.. ঘুনাঈলে দোড়ী ঘোনপাক খায়। ঘোব.ফের, 
করিয়া খাওয়! * শুকর যেমন নাঁক ডুবাইয়! | ঘোর-ফেরা'-যা. (সহচর শন্ব)। ভ্রমণ 
বিষ্ঠ। ভক্ষণ করে, তেমন বিচার না করিয়। ' ও প্রত্যাবর্তন | 
উদরপূর্ত কর । ঘোল' 'ষ্য, (স')। স*-তে নির্জল দ্ধি মথিত 

| 

ঘোপ-..ষ্য.. (খোপ হইতে )৭ খোঁপ, ক্ষুদ্র । হইলে যাহা হয়। বাঁ"তে দজল নির্জল 
সঙকীর্ণ স্বান। দধি মইয়া ননী সরাইলে যাহা হয় । ঘোঁল- 

ঘোমটা...য্য. (স অব্ব-গুষ্িকা। হি ঘুগট)। | মঅনী-ষ্য, ( স* ঘোলমন্ণী )| যে 

ূ নারীর অবগুষ্ঠন । ঘোমটার ভিতর খেমটা । পক্ষ“ দ্বা দধি মথিত করিতে পারা 

নাঁ"-অসতী অবপুষ্ঠনে মুখ আবৃত রাখিয়া যায়। মাথায় ঘোল টালা-"*পূর্বকালে 
পরপুরুষ কামনা কুরিতে পারে। নাঁচিতে ! অপরাধীর গালে চুণকালী মাথাইয়| ও মাথায় 
উঠিয়| ঘোমটা কেন'*'লজ্জীহীন! ন! হইলে ৃ ঘোল ঢালিয়! সমাজে তাহাকে উপহাস্য কর! 
পুরুষের লক্মখে নর্তকী নাঁচিতে পারে না। ! হইত। মাণিকে, পা্চুলা করিয়া মাথায় 
স্থতরাং যে কাজে লঙ্জ। থাকিবে না, সে | টালে ঘোল। পাঁচ্চুলা__মাথার পাঁচ স্থানে 

কাঁজ করিবার সময় লঙ্জা-প্রধাশ বৃথা। | চুল রাখিয়। অবিশিষটস্বান মুণ্ডপ। ঘোল- 

ঘোমটা দেওয়া..'মুখ অবগুষ্ঠিত করা । | খাগয়ানা ' চিন্তায় অতিসার-রোগ জন্মাইয়। 

ঘোমটা টান! ''মুখের সমুখে নীচের দিকে] দেগয়, কারণ ঘো'লপান অতিসারের পথ্য। 

ঘোমটা আনা । ঘোমটা! ফেলা ..মুখের | দৃষ্টান্তে, ছুধের স্বাদ কি ঘোলে মিটে'** 

সমুখ হইতে ঘোমটা অপসারণ, প্র" | নিকষ্ট বা অনাকাজ্জিত সাধ কখনও কাম্য 

আইম| লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া! ঘোমটা; তুল্য হয় ন|। ঘোল-মঅনী-.'্য. অপা- 
(ভাঃ)। | মার্গাদি-বর্গের সরু ক্ষুপ বিশেষ (1360110£8 
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0810910162)। গাছে জড়াইয়! উঠে। 

পাতা একোত্তর। ফুল ছোট । ফল ছোট, 

গোল, শীসাল। ঘোলা..'ণ. ( ঘোল+- 

আ)। ঘোল-তুল্য আবিল। জল ঘোল! 

করা.''কাদ! উঠাইয়! ঘোঁলের মতন করা। 

চোখে ঘোল! পড় ' চক্ষুর তারার উপরে 

শ্বেত আবরণ ঘুটা। থোলাটিয়া, ঘোলাট্যে 

'*প. ( ঘোলা +ট।+ইয়া )। প্রায় ঘোলা, 

ঈযৎ ঘোলা। ঘোলা..'দাতু. (গ্রা* ঘুলা, 
গুলা ধাতু)। ঘোলাই-__-ঘোলের তুল্য আবিল 
করি । ঘোলান। ॥ ঘোলানি ' ষ্য. (ঘোল 

পানি )। ঘোলা জল, কর্দমান্ত জল। 

ঘোষ ''ষ্য. (স+)। হিন্দুজাতির পদধতিবিশেষ) 

গোপ। ঘোষ-জা.''ঘোষবংশ জাত। 

ঘোষা-লতা -'ষ্য.(স* ঘোষক)। জোত্ন্সিক! 

ব! বিজ্ঞা (কেহ কেহ বলেন,তরই দেখ)। ূ 2 
। টক্টক'“-ব্য. (সু চক ধাতু হইতে স* চাক 

41. পরা ও 

উ। 

উ..'ষ্য, (স*)। ক বর্গের অন্গুনাসিক বর্ণ, 

-অক্ষর। বাঁ* উচ্চারণ উ্জ। এই হেতু সং 
কুমার শব হইতে প্রাচীন শব্ধ কুঙার ছিল। 

ঞ বর্ণের যেমন পৃথক প্রয়োগ নাই, উ 

বর্ণেরও তেমন নাই, ক বর্গের অন্ুনীসিক 

হইয়া, শঙক1 লঙ্ঘন ইত্যাদি শবে আছে। 

চ। 

চ'**ষ্য, (স*)। ব্যঞ্জনবণ বিশেষ, -অক্ষর- 

বিশেষ | 

চট *টে। দেখ। 

চই'**ষ্য, (স* চৰ্বিকা)। শামুলাদি বর্গের 

লতা বিশেষ (0106: 00969 )। ইহার 

ফল পিপুলের মতন, গ্রঃ-চৈ মরিচ তুত্ত 
দিয়া সব ফলমূলে (চৈঃ চঃ)| যশোর ও 
খুলনায় গাছ প্রচুর জন্মিতেছে। 

চই-চই : ব্য. কাছিম ও মাছ ভাকিবাঁর শবে । 
চইত...ষ্য. (স* চৈত্র)। চৈত্রমাস। 

চউকী ..চৌকী দেখ। 
চওড়া-''ণ. (স* চর্পট__বিপুল, পেট । ও* 

চউড়া ; হি* চৌড়া_চকলা, স* চর্পটী )। 
বিস্তার-বিশিষ্ট।..'ফ্য. বিস্তার । 

চক ''ষ্য, (সৎ চকু)। মাঠের কিয়দংশ। 
'*'ষ্য. (স* চতুষ্ষ_-চউক-_চক)। চারিপাশে 
ঘর-বিশিষ্ট ত্বান, গঃ_ টার্দনী চক। চক- 

মিলন, চক 'মিলান!..'ণ. চারি কোণ ব| পাশ 

মিলিত, গাঃ--চ৯: বাড়ী। চক-বন্দী ..ণ. 

(ফা* বন্দ)। চক-মিলানা | ফ্য. চকের, 

সীম'-নিরূপণ। 

চক্য-দীণ্তি)। দীপ্তিতে। চক্-চকা, 
চক্চকিয়া, চক্চক্যে.''ণ. উজ্জল, ও:-_ 

চকচক টাক, তেল-চক্চকা গা । চিকৃ-চিক 

'**ব্য, মৃছু দীপ্থিতে। চিকৃচিকা বেলা... 

সাঝের আগে। টুকচুক'"'ব্য, কুদ্র বস্তর 

অতিমুছু দীপ্তিতে। 

চক্ চক'*'ব্য, (স* চক ধাতু তৃণ্ডিতে, বা" 

চাকা )| জিহ্বা বার লেহন শবে, 

বিড়াল চুক্চক করিয়া ছুধ খায়; চুমুকে 
টক্চক পেয় পিয়! ( ভাঃ)। (কিস্তু; চুমুকের 

শব্দ কদাচিৎ হয়)। চিক্-চিক্'"'মুছ লেহন 
শবে । চুক্চুক'"'ব্য. অতিমুছ লেহন শবে, 

প্রঃ চুকুচুকু চূষ্য চুষিয়া (ভাঃ)। 
চক্-মক...ব্য. (স* চক ধাতু দীপ্তিতে। এই 

দীপ্তি স্নেহপদার্থ-হেতু । তু" চিন্কণ, বা 
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2 রি 

চকৃচকা গ| | স* মন্ক ধাতু ভূষণে, মন্চ | চকিত-''ণ. (স*)| ভীতঃ.) প্রাঃ_ চকিতের 

ধাতু দীণ্িতে )। প্রখর দীপ্তিতে ; পা 

বিদুৎ চক মক করে; বিদ্যুৎ চক্মকী 

(ভাঃ)। চক্মকি."'ফ্য. যে ( ক্ফর্টিক ) পাথর 

খর-লোহা দিয়! ঝাড়িলে ( ঠুকিলে ) আগুন 

বাঁহিরায়) দে পাঁথবের তেলের দীপ্তি থাকে 

বলিয়া চক্মকি (তুর্কী ভাষাতে চকমাক )। 
চক্মকির ভিতরে যেন আগুন থাকে, এই 

হেতু চকৃমকি “ঝাড়া, বলা যায়। অত্র 

নাড়িলে, অভ্রে রোদ লাগিলে চক্-মক, ঝকৃ- 

মক করে। 

চকল..'যা, (স* শকল, শক্ক_ ত্বক 

চৌকর, ম* ছকল )। ত্বক, গা গমের 

চকল (91917) । 

হি” 
| 
| 

র 

স্ঠায়-_যেন ভীত হইয়! পলায়নপর। চকিতে 

.**ক্ষণৃমাত্রে, 2.8--চকিতের মধ্যে কোথায় 

গেল। 

টকোর ষ্য.( স*ং)। পশ্চিমহিমালয়ের বিস্কির 

বর্গের পক্ষীবিশেষ (07919419860 

01:10110815,501) 02101050. ০৪০০৪" 

015 ০1)00081) | প্রায় এক হাত লহ্ব! হয়। 

পা লাল। পু* (চকোর ), স্ত্রী* (চকোরী) 
পক্ষীর বর্ণ এক প্রকার । সে দেশে কেহ 

কেহ এই পাঁধী পোষে। এই পাখীর 

ডাক কুুটের মতন। সপ্ধ্ার সময় অনেক 

চকোৌর একসঙ্জো ডাঁকিতে থাকে, যেন 

ঠাদের সুধার তরে ব্যাকুল হয় (কবি-কল্পনায়) 

চকলা.'.ষ্য. (স* চকু । ম* চকন্)। চকুঁকার | চক্কর --ষ্য, (হিৎ। স* চকু)। প্রদক্ষিণ। 

থ্ গ্রাঃ_আমের চকলা (প্রীয়ই 

চোঁকলা )। চকালী ৬, টুকরা, প্রাঃ__ 

কাঠ-চকালী--কাঁঠ চেলাইলে বে টুকরা 

পাওয়। যায়। 
চকসাঁ *'ণ. (স* চকাস ধাতু দীপ্তি) স* 

টকাসিত)। উজ্জল, পঃ-_বাদলের পর 

চকসা করে। ৃ 

চকাঁচকী-+'ষ্য. (স* চক্ৰ।ক, চক্ৰবাকী।, 
পাতা 

ও* চকাচিকী | হি চকৰা!)। প্রববর্গের 

পঙ্মী বিশেষ (0170 13191010115 ৫7100 | 

10005 31751018106. 0858108 100112)। 

উত্তর দেশে বান করে, শীতকালে এদেশে 

আঁসে। জোড়া জোড়া থাকে, নদীর ধারে 

চরে (থাস থায় )। লঙ্থায় দেড় হাত হয়। 

মাথ! বুক লাল গেরি রং, চঞ্ ছোট কাল। 

গ্রীত্মকালে পু* পক্ষী চকার গলায় কাল 

ধণ্টী হয়। পূর্ণবঞ্জে বুগরী বলে। 

চ্কৃ 

ভ্রমণ । 

কু (গ্রা* চক্ক) "যয. (স* চকৃ)। গাড়ীর 
রথের চাকা; চকারুতি তীক্ষধার অন্তর প্র: 

_বিষুর সুদর্শন চকু) বিষু মন্দিরের চূড়ার 
চকাকার লৌহ) শালগ্রীম শিলার চবাঁকার 
রেখ! (পইতা)); সাপের ফণা, প্রাঃ 

কুলাপান! চকৃ-_কুলাঁর মতন বৃহৎ ফণা 

আঁগুলের আবর্ত রেখা (%1১011)) জলের 

আবর্ত (কৃত্তিঃ, চক-ভাউরি-_চক্ত্রমি )। 
পাঁকচক ''জলের পাক ও চকু, ইহাঁ হইতে 

বুরনিয! যুক্তি, কপট-উপায় )। ছৃষটাস্ে 

দশচকু ভগবান ভূত--দশজনের চবে 
মিলনে, দলে (স* অর্থ) পড়িয়া ভগবান 

নামক লোক জীৰিত থাকিয়াও প্রেত বলিয়া 

প্রতিগাদিত হইয়াছিল। চক্বর্তা (প্রা" 

চক্কবতী-.'ষ্য' (স*)। যে রাজার গ্রতাঁগ 

*ক্ষিতিচক্র নেম পর্যন্ত খ্যাত) ইহা! হইতে 



| 

যে ব্রাহ্মণের, খ্যাতি বহুদৃব ব্যাপ্ত) ব্রাহ্মণের 
উপাধি বিশেষ। চতীস্ত . ষ্য. (স* চকু 

+অস্ত? চকের-_সীমার অস্ত ১ বোধ হয়, 
১ চক+বা" বস্তু; চকু_-সমূহ, দল, সৈন্ত"। 

২৬১ ] 

__ভিনন হঈ, বিদীর্ঘ হই, প্রাঃ--বাশ চটিয়। 
গিয়াছে। চটা॥ চটা উঠা...ত্বক পৃথক 
হওয়।। চটা...ধাতু, (চট ধাতু আস্তে )। 
চটান| ॥ 

তু" বাপান্ত)। দল। চক্নাস্ত করা-__দল বীধ!।; চটক .'ষা, (স* চট ধাতু ভেদনে, বধে। 
চকী-'ণ. (স*)। কুমন্ত্রী। কুচকী : ৭. 

(স*)। কুমন্ত্রণাকারী | 

চক্ষ ''ষ্য. (স* চক্ষু) চোখ, প্রাঃ চক্ষে! 

দেখি নাই, স্বচক্ষে দেখিয়াছি। 

চক্ষু''ষ্য. (স*চক্ষুন্)। চোখ। চক্ষু কর্ণের | 

বিবাদ ভঞ্জন "'শোনা 

পরীক্ষা করা। চক্ষুগোচর ".ষ্য. ৭. (সৎ 
চক্ষুর্গোচর )। দৃষ্টি, দৃষ্ট। চক্ষুদান "'ষ্য, 

| 
| 

[ 
] 

বিবরণ দেখিয়া : 

| 
ূ 

স*?)। এমন দাপ্তি 'য চিত্ত আক হয় 

(তু* চমক ), ছটা) এঃ__রঞ্জোর চটক, 
কথার চটক। চটকা1..ব্য. একাগ্রচিস্তা, 
অন্যমনস্কত1; €ঃ- চটক। ভাঙ্গা!--উপস্থিত 

বিষয়ে জ্ঞান আস|। চটকিয়া, চটক্যে 

'..ণ. চটকপ্রিয় | চটক -'ষ্য. (সৎ )। চড়ই 

পাখা । উপমায়, চটকম্ত মাংস-_অত্যন্প 

দ্রব্য। 

গ্রতিমায় দেবের আর্বিভাব;) অপহরণ : চটকা...ধাতু (স* চট ধাতু ভেদনে)। চটকাই 
( অশিষ্ট )। চক্ষুলজ্জ! ''অশিষ্ট আচরণ হেতু 

লঙ্জাবোধ, যে লজ্জা শিষ্টজনের সন্মখে 

চক্ষুতে প্রকাশিত হয়। 

চঙ্জ ''ষ্. (চাঙ্খ। দেখ)। যোদধ।, ৩12 | 
-ভিড়নে চলিল চঙ্গ বাইশ হাজার 

(কবিকঃ)); উপাঁধি বিশেষ । 

চট .'ব. (স* ঝটিতি। ঝট দেখ )। শীঘ্্র। 

চট-"'ষ্. (চাটা, চাটাই দেখ)। শণের, 

কদাচিৎ পাটের দোড়ীর চাদর। গুণচট .' 

গুণ থলিয়া করিবার শখের মোট! দেড়ীর 

চাদর, ওঃ-কাপড় যেন গুণচট - এত 
স্ববল। | 

চট-'ধাতু, (স* চণ্ড) চড় ধাতু )। চটি 
কোপ করি। চটা॥ চ্টা-চটি .ষ্য. পরম্পর 
কোপ। চটা.*“ধাতু. (চট ধাতু আস্তে )। 

চটাই_কুপিত করাই। চটানা ॥ চটানিয়া 
'*'প* যাহাতে কোপ জন্মায়। 

চট: ধাতু, ( স* চট ধাতু ভেঁদনে, বধে )। চটি 

_মর্দিতকরি। চ কানা ॥ প্রাঃ- আনু 
চটকানা; পি চটকানা- শ্রাদেধ পি 

মর্দন) ইহ! হইতে পিগুদান কিংব। গ্রহণ 
করিতে পারিবার উপায় করা। (তু* 
কচটানা )। | 

চট্ট "ব্য. (স* চট ধাতু বধে)। চপেটা-. 
ঘাতের শব্দে, €$-_চটচট করিয়। চড়ান|। 

'*ব্যত (স* চট ধাতু বর্ষণে, আবরণে )। 

নির্যাপাদি হেতু সংলগ্রশীলতায়, পঃ--আঠ! 
চট্চট করে, তেল-চট চট! গামছ। | চট চটা, 
চট চটিয়া, চট চট্যে ''ণ. সংলগ্রশীল। 

চট -পট.:-ব্য. (স* চট ধাতু ভেদে, পট ধাতু 

বিদ্বারে)। বে চাঞ্ল্যে ভায়া চুরিয়া 

ফেলে, শীঘ্রতায়; £_ স্নান করে চট পট 
পাঁক করে দি (মাঃ)। চট. পটিয়া, চট-পট্যে 

** প্ অতি চঞুল। (তু* স+ চটুলপটু )। 

চট :মট...ধাতু. ( স* চট ধাতু বধে, মট ধাতু 
মর্দনে)। চটিমটি-কৃ।দধ হই, গা£-- 
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বারোটার রোমা রামের 

] 
চটিয়া মটিয়! লাল | (এই এক পদ প্রচলঃ)। | চড়, প্রাঃ _লখালাখি চড়চাপড় ধাককাধুক্কা 

চটা-মটা ॥ | মেরে (মাঁ)। চড়।...ধাতু, চড়াই-_. 

চটা.."যা. (স* চট ধাতু দেখ )। বাশ কাঠ! চপেটাঘাত করি। চড়ানা ॥ 
প্রভৃতির ত্বক বা পাতলা স্তর) বাটা । চট ৰ চড়...ধাতু,( স* চর, চল ধাতু )। চড়ি_- 

'-'ষা, (ট14ঈ)। ক্ষুদ্র চটা, প্রাঃ-মকর। আরোহণ করি, স্বাপন করি। চড়া, চড়ন। 

ধ্বজের চটা (ম* চর্পটা)। চটাল-.ণ. : চড়া. ধাতু. (চড় ধাতু আস্তে )। চড়াই._- 

( চা +আল )। বিস্তারবি শষ্ট। | আরোহণ করাই উন্নত, অধিক যোজনা 
চটা.''ণ. (স* চ)। অত্যধিক, কৌধন, প্র করাই, স্বপন করাই। ৩1ঃ-_গাছে 

চটা শুদে টাক| কর্জ, চা মেজাজ; উভয়! চড়ানা, উনানে হাড়ী চড়ানা, ধুকে গুণ 
পক্ষে সমান; প্রাঃ__চটা বাজি। 1 চড়ানা 1 চড়নদার...ফ্য. আরোহী, নৌকার 

চটান..'ষা. (স* চর? বা চড়ান হইতে? হি* ৰ আরোহী যাত্রী; পাইক। চড়তি'**ষ্য 

চট্টান- প্রস্তরময় স্বান)। বিস্তীর্ণ সমান-। বৃদিধ। 
ভূমি। ঘাস-চটান '' ঘাসময় সমানভূমি। | চড়ই ' ষ্য. (স*চটক _টটঅ--চড়য়-চড়ই। 

( ঘাপ-কচা-ঘাসমর নিষ্মভূমি )। | ও* চড়া )। গৃহটটক পক্ষী ([10956. 
চটা-চটি..'চট ধাতু দেখ। |. 80270, 1,85501 001079561005 )। 

চটাল, চাটাল ".ণ. চা দেখ । (চট, চট্টা, ূ চিড়িকৃ-চিড়িক ভাকে। পু* চড়ইর মাথ। 

চটা_-সকলের বিস্তার অর্থ আছে )। ধুসর, গল৷ বুক কৃষ্ণবর্ণ, স্ত্রী চড়ইর বর্ণ 

চটি ..ফ্য. (স* চর, চল ধাতু হইতে | ও* চটি)। ) খর়র। টড়ই'লীলা""*ণ* চড়ই পাখীর 

যেখানে চড়া, আরোহণ, অবস্থান করিতে | মতন লাল-কালা মিশান! রঞ্জোর। 

পারা যায়; ইহ! হইতে পান্বশালা। চড়ক "'ষ্য. (ন* চকু) শিবের গাজনে দীর্ঘ 

চটা...ণ. (চট| দেখ )। পাতলা, চটের মতন বাশের উপরে চকভ্রমণ। কবিকঃ, পাক 

বিস্তৃত; গঃ__চটা জুতা, টটা বই । মকর- | ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে॥ জিচ্ব 
ধ্বজের চটা...পাতল! স্তর । | ফোড়ে জিহ্বা কাটে করয়ে চড়ক।” চড়ক- 

চট্টল...চার্টগা দেখ । | তলা" য্য. যেখানে চড়ক হয়। চড়ক- 

চটোপাধ্যায়-. ফ্য. ( চ্ট+স* উপাব্যায়। | মংকীত্ত "'ষ্য. চৈত্রমাসের শেষ দিন, যে 

“চটভটজাতীয়'- বল্পালসেনের তুতশাসনে । | দিন চড়ক হয়। চড়ক-গাছ "যে দীর্ঘ 

স* ছাত্র হইতে চট্ট 1 তু" হি" চটটা_ ছাত্র, | কাষ্ঠের উপরে টকৃ-ভ্রমণ হয়। চড়কিয়া ” 
ও* চাটশালি__ছাত্রশালা)। ছাত্রোপাধ্যায়, ! (চড়ক+ইয়[)। চড়ক-সম্বপ্ধীয়, প্রঃ 

রাক্মণের উপাধিবিশেষ। ( চাটুজ্য| দেখ )। | টড়কিয়া হাঁসি চড়কগাছে ঘুরিবার সময় 
চড়...ব্য. (স* চপেট হইতে )। চপেটাঘাত, | যন্ত্রণা সত্বেও হাসি? অস্তরে দুঃখ সত্বেও 

গরাঃ_ চড় মারা, অন্তে চড় খায়। চড়-চাপড় | বাহিরে প্ররুল্লতা। 
'"ষ্য, (সহচর শব, স" চংপট চগেট)। ূ চড়কা"'য্য, (স" চক? ইঞ্জর চকু ছিল না, 



৮ পরপপ্পপপপপ্াপপা্্পা 

ছিল বিষ্ণু চড় চড় শব্ধ করে বলিয়! ?) | ূ (৩) চাঁপের উন্নত (50101060181 21০) 

বস্তু, 2£_চড়কা চড় চড় (মাঃ )। _ নৌকার গভীরতা |, 
চড়ক! “ধাতু, (চড়া -টান! _কর| হইতে )। . চড়া "“ষা. (স* চূর্ণ )। ক্ষুদ্র অংশ) মাখন ননী 

চড়কাই -চড়-চড় হই। টড়কাঁণ|॥ (চড় ' গলাইয়। ঘি করিবাঁ সময় যে আদগ্ 

চড় দেখ)। কঠিন পদার্থ থাকে (হি চহেডু)) 
চড়-ড় ব্য. (সৎ চট ধাতু ভেদে )। ভেদন | আ-ফোটা দুড়ি, খই । 

বা বিদারণ শবে, এঃ--শীতকালে গা চড়াই-উঠরাই '*ষা (হি*। চড় ও উতর 
চড়.গড় করে,মুড়ি চড় চড় করিয়া ফোটে! ; ধাতু দেখ)। উপরে ওঠা, নীগে নামা। 

টড় চড়া, চড় চড়িয়! । চড় চড়ানি। চড়; চড়াও .'ণ (হি) ।ক্ছ্দ্ধ। 
চ'় ..ষা. অল্পবসযুত্তু বাগ (সড়-সড়ি_- ! চট '"ধাতু, চড় ধাতু । (প্রান বাঁণতে)। 
নীরম বাঞ্রন )। চিড় চিড় ..মুছুবিদারণ চণা ''ষ্য. (স* চণক)। ছোঁল| কলাই। 

শবে প্রাঃ চিড়টিড়া রোদ। চুড়ং। চপ-চুর'''ষ্য. (ম* চণক-চুর্ণ)। ছোলা 
চুড়'"অতিমৃছু বিদারণ শবে, প্রঃ; ডীল-ভাজা। | 

কাপড় চুড়ডুঁড় করিয়া ছেঁ়া। (চুড়-চুড় : ৮.*"যা. (সৎ চণ্ড)। যমদূত, প্রেত। চ 
দেখ )। নামানা_-অভিচারাদি মন্ত্র দ্বারা চ্খ নামক 

চড়নদার ''যয. (বা* টড়ন+ফা* দার )। | ভূতশ্রেষ্টকে আহ্বান করা এবং তাহার 
নৌকাদি আর্সোহী। | নিকট ভূতভবিষ্যৎ জানা । রাত্রে ঘরের 

চড় বড়'--ব্য. (স* চট ধাতু ভেদে, বল ধাতু | দ্বার বশ্ধ করিয়া অণ্থকারে চণ্ নামান 

বধে)। বিদারণ শবে, প্রঃ চড়বড়! হয়। চণ্ডনাঁমিবার সময় চালের মটকা 

করিয়। ভাঁত ফোটে যখন জল কমহয়। | মড়মড় শব্দ করে। বলা! বাহুল্য চগ্ডাদি 

চিড় -বিড় "ব্য চাঞ্ল্য প্রকাশে । 1 তুতযোনি নাকী; স্থরে কথা কহে। চ- 
চড়া..ধাতু. ( স* চপেট হইতে )। র টামুখড “যা. (সণ । সহচর শব্ধ )। শিবের 

চড়াই--চপেটাঘাত করি, চড় মারি।! অন্ুগর; দুর্দান্ত অনুচর। 
1 

] 
1 

চড়ানা ॥ | চগ্াল''ষ্য. (সণ )। হিন্দুজতি বিশেষ; 
চড়া “'গ (স* চ)। অত্যধিক, প্রাঃ | অতিনির্দয় লোক। 

চড়া দ্াম। চ্তী -'ষ্য. (৫ স* )!  ছুর্গাদেবী) অতি 
চড়া "“ষ্য. (চড় ধাতু আরোহণ হইতে )। নদীর, কোঁপনা নারী । চণ্ডীপাঠ "ত্য. (স*)। 

মাঝের উত্থিত ভূমি, জলনিমগ্ন উচ্চভূমি, | মার্কগেয় পুরাণোন্ত চণ্ডীমাহাত্মা পাঠি। চণ্ডী- 
প্রঃ_চড়ে ,পাছে লাগে ভিঙ্গাখান |. মগ্ডপ -.ফ্য. (স)। যে গৃহে ছুর্গাপুজ। হয়। 

(কবিকঃ)1. (চর দেখ )। (২) ধন্থকের | ৮ "যয, (স* চ€-উগ্র। হি* চ)। 
গুণ আকর্ষণ, প্রাঃ-চড়। দিতে এখনি । আফিংংযোগে রচিত মাদক-বিশেষ 

হবেক চরিখান (মাঃ)। (প্ীয়ই চাড়!)। আফিঞ্জের এক প্রকার গুলী। 



| ২৬৪ 1 
টিটি রনি রত রি 
চতুর ..যা, (স*)। দক্ষ) ধূর্ত। চতুরালি, 1 দে.'ষা, (স* চক্র; সং প্রা" চন্দ) | চত্। 

চতুরালী ..ফ্য. (চতুরাল+ই )। চাতুরী। : ( প্রাচীন বা*। এক্ষণে গ্রীণ )। 

চতুরঙী ''য্য. (স*)। গজ অশ্ব রথ পদাতি_. ৷ চন্দন (শ্রা* চন্নন).-ষ্য,. (স+*)। শ্বেত, 

এই চাঁরি অজ্জাবিশিষ্ট সৈন্য; স্রঞ্জ ; চন্দন, রন্তৃ-চন্দন (প্রায়ই শ্বেত-চন্দন )। 

খেল|। চন্দন-গীড়ি ".ষ্য. (স* চন্দন-পীঠ )। চন্দন 

চতুর্.. ণ. (স*চারি)। চারি। মমাসে | কাষ্ঠ ঘষিবার শিলা-পীঠ। শ্বেত-চনদন "যয 

বসে; ষথা, চতুরানন "*টারিমুখ ব্রহ্মা; (স*)। দক্ষিণ ভারতের ছোট তরুবিশেষ 

চতুফৌণু.' চারিকোণা ) চতুর গৃহের | (৪৪01থ1007 ৪15)। আরণ্য তরুবটে। 

চারি দ্বার, চারিদিকে ভারি-দ্বার বিশিষ্ট গৃহ; | কিস্ত, নিবিড় অরণ্যে জন্মে না। পাথরিয়। 

চতুণ্দাল...টারি বাহকের বাহ দোলা, ! মাটিতে ঘাসময় স্বানে অধিক জ-ন্ম। এই- 

রাজার দোলা । চতুদ্পদ...চাঁরি পদ বিশিষ্ট জন্ত: হেতু সে স্্ান সর্পের বাঁদভূমি হয়। চন্দম- 

(00801806), (গালিতে ) পশু) চতু- তরু নানাবিধ গাঁছের শিকড়ে প্রথমে জন্মে। 

াঠী..ফে পাঠশালায় ব্রা্ণণকে চারিবেদ. শেতচনদন কাঠ (381081-00৫) জুগণ্। 

শিক্ষা দেওয়া হয়; চতুর্বর্গ -'পুরুষের যে কাঠ গোয়াইলে মণকরা ২৩ সের তেল 

চাঁরি অর্থ বা কাম বিষয়,_পর্ম অর্থ কাম. বাহিরায়। হরিচন্দন, অন্য নাম শ্রীখ্ড- 

মোক্ষ। চতুর -্রান্ধণ কষতিয় বৈশ্ শৃদ্র--. চন্দন "'পীতবর্ণ সথগণ্ধ চন্দন | রন্ত-চদান- 

এই চারি বর্ণ। ৫ শিশ্বার্দি বর্গের নাতিদীর্ঘ তরু বিশেষ 

চত্বর ''ষ্য, (স")। চার কোণ! অজ্ঞাণ; (20610০81705 5200911005 )। ইছাও 

চাতাল; নানা-পথ মিলিত স্বান। দক্ষিণ ভারতে জন্মে । ইহার কাঠ স্ুগণ্ধ 

চন্-চন "ব্য. (স* চি ধাতু, চিনোতি-__সগ্চেকা-.. নহে। বক্তা রঞ্জিত করিতে, কপালে 

চনে। স" চু ধাতু সঙ্কোচে। স* চন, তিলক করিতে এই চন্দন লাগে। কুন 

চণ ধাতু ববে) ৷ সঙেকাগাঁবে ? শু্ভাবে | । ৃ .সষ্য, স")। অনেকে ভুল করিয়। ইহাকে 

চন্দনা, চন্$নিয়া, চন্ঠন্তে-'.ণ. সঙেকাত- ! রত্তুস্দন বলে। ইহা ববব/লাদি বর্গের 

শীল, আকর্ষণশীল, প্রাঃ _টন্-চনা ক্ষুধা, দীর্ঘতরু (£১4609003619 ?3$০0172) 

চন্চন! রোদ। চিন্চিন "ব্য. অল্প শু. বঙ্াদেশ ওড়িশা প্রভৃতি নানা শ্বানে জন্মে! 

ভাবে, প্রঃ-ফোড়া শুখাইবার সময় বীজ দৃঢ়, মন্থণ, রন্তবর্ণ। সেকরা এই 

চিন্চিন করে। বীজ (ও* নাম মা) দিয়া স্র্ণাদি ওঙ্ন 

চন্মন] ''ণ. (স* চঞ্লমনা)। চঞ্টলমনা, _করে। ওজনে ছুই কুঁচের প্রায় সমান। 

চঞ্টল, গ্রাঃটন্-মনা ছেলে । ' ধাতু চন্ চন্দনা "'ব্য. (স*)। শুকসদৃশ পক্ষী বিশেষ 

মনাই--৩ঞুল হই; প্রাঃ-অপরিচিত | (76 170197” 2215782, চ9105- 

লোক দেখিয়া গোরু চন-মনায় । চন্-মনানা, ৫15 116081617315)% কিন্ত, দীর্ঘগুচছ, 

চন্মেনানি॥ | | ও উজ্জল হুরিত। পুং পক্ষী গলায় 
ঙ 



“পরিষৎশ্গ্রন্থাবলী--সং ৩৮৮ 

বাঙ্গালা ভাষা 
দ্বিতীয় ভাগ 
৩৩৯০০ 

শ্বাহ্লালাম্শ্ত-ক্কোজ্ন, 

(দ্বিতীয় খণ্ড) 

পপ সপ 

শ্ীযোগেশচক্্র রায় এম এ, বিদ্যানিধির 
সঙ্কলিত রি 

-76০- 

কলিকাতা 

অপার সারকুলার রোডের ২৪৩1১ নং বাড়ীতে, বঙ্গীয় সাহিত্য-গরিষৎ হইতে 

শীরামকমল-সিংহের 

গ্রকাশেত 

সন ১৩২০ 

. পরিষদের স্স্তের পক্ষে ১২ এক টাক! : 

| সাধারণের পক্ষে ১1, দেড় টাক! 



কলিকাতা, 

২৫নং রায়বাগান স্ত্রী, ভারতমিহির যন্ত্রে 

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বার মুদ্রিত। 



7. সাহিত্য-পরিষং-গ্রন্থা বলী 
পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে অধিকাংশ পুস্তকের মুল্য অর্ধেক কমিয়া গেল ূ 

১ 

হু 

৩। 

8 | 

চা 

টি 
খা 

৮ 

ি 

১০ 

১১ 

১৩ 

১৪ 

১৫ 

১৬। 

১৭। 

১৮। 

১৯ 

২৩। 

২১। 

( এই সকল গ্রন্থ পরিষৎ-কার্ধযালয়ে পা ওয়া যাঁর ) 
ক্তিবাসী রামারণ-্রীযুক্ত হীরে্রনাধ দত্ত বেদ, এম্ এ, বি এল-জন্পাদিত। (ক) অধোধা- 
কাও--মুলা।* আনা। (খ) উত্তরাকাণও্-যূয ১ টকা । সদল্তগণের পক্ষে ছুই খণ্ড একত্র ১ ট/কা। 
গীতাঙ্বর দাসের রসসঞ্ররীস্রীযুক্ত নগেন্রনাথ বহু-সম্পাদ্িত। লা, 1, আনা, সংস্তগণের 
পক্ষে ।* আনা। 

বিজয় পঙ্ডিতের মহাভারত-শীযুক্ত নগেন্জনাথ বহ-সম্পাদিত | মূলা ১।* টাকা; সদন্তগণের পঙ্গে ১1, 1 

শন্বর ও শাকামুনি--গর্ডিত ৬কালীবর বেদান্তব/গীশ-লিখিত। যুল্য / আনা) সবস্তপক্ষে /* আনা। 
বৌদ্ধধর্ম _পরিষদের তুত্তপরর্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সতোশ্জন' ঠাকুর-রচিত প্রবন্ধ। মূলা 4, খানা, 
সদস্তপক্ষে /* আনা । 

রামায়ণ-তত্ব-কুমার শ্রীযুক্ত অনাথকৃ্ণ দেব বাহার কর্তৃক মন্কলিত। মূল্য প্রথম তাঁগ ॥* জানা, 
দ্বিতীয় ভাগ ॥* আন!। সদস্যগণের পক্ষে ছুই ভাগ একত্র %* বার আনা। 

বদম।লী দাসের পুয়দেব-চরিত--গতিও শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গে্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও মহাসহোপাঁধার় 

শ্রীযুক্ত হরপ্রনাদ শাস্ত্রী কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সমেত । ষুলা ।» আনা, সদস্তপক্ষে ৭ জানা। 

ছুট থানের মহাতারত-_পঙ্ডত শ্রীযুক্ত বিনোনবিহারী কাব্যতীর্থ এবং ্ীযু্ত দীনেশচন্ত্ দেন বি এ" 

সম্পাদিত। মূল্য ১ টাকা, সদশ্যপক্ষে |* আন|। ৃ 

জয়ননদের , চৈতন্তমলহ-প্রীযুক্ত নগেজনাথ বহু ও ৬কালিদাস রনি দূলা ॥* আমা) 

সদস্যপক্ষে ।/* আন]। 

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্দমঙগল-_মহাসহে।পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রস।দ রী: ও ্ঁ দীদেশ' সেম. 

সম্পাদিত। যুজয ১/* টাকা, সদস্তপক্ষে ॥* আনা। 

নখোত্তমের রাধিকার যানভঙ্গ_মুঝ্সী আবছুল করিষ-সম্পরদিত। মূলা ০৯-তিন আনা, সাসাগক্ছে 

/১* আনা । 

কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকাঁমঙগল--চট্টগ্রামবাসী শ্রীধুক্ত রাজ বকসাগাদত। হুলা |* জানা, 
সদদ্যপক্ষে  আনা। 
গৌর-পদতরঙ্গিণী--৮জগন্ধু ভঙ্র-সম্পার্দিত। মূলা ১৫* টাক মাত্র। 

কাপীগরিক্র্ ( সচিত্র )--্রীযুক্ত নগেন্জনাধ বন্ু-সম্পাদিত। যূল্য ॥* আমা) সমস্তগক্ষে 1/* আন|। 

ভাগবতাচার্যোর বুষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-_-শীধুক্ত নগেলনাথ বনু-সম্পাদিতপ যুলা।২), সদহ্যপক্ষে ১১। 

বাহদেব ঘোষের পদাবলী-্রীযুক্ত মৃণালকান্তি যোষ-সম্পাঙছগিত। মুলা / আনা, সংস্যপক্ষে /১০। 

নরহরিঃী'বর্-পরিক্রসা_ প্রযুক্ত নগেলনাধ বন্ুসন্পাদিত। মুলা ১) টাকা, সদস্তপক্ষে (* আনা। 
গীতায় ঈশ্বরবাদ-_প্রীযুক্ত হীরেভ্ানাধ দত বেদাত্তরদ্ব-প্রণীত। মুল্য ১ টাকা, কাপড়ে বাঁধ! ১* সিক1। 
নব্যা-রসায়নী বিদ্যা.ও তাহার উৎপত্বি-শ্ীবুক্ত ডাক্তার প্রফু্চ্ত রায় ডি এন্সি-প্রণীত। মুলা 14১1 

রাসরাম বহর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র--ভ্ীবুক্ত নিখিলনাধ রায় বি এল-সম্পািত। মুলা ২।* টাক|। 

55 মূলা ৮* জানা, টযপক্ষে 

৮, আনা। 
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[; ২ ] 
২২। মিলিদ গঞ্ছো--পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শান্তী কর্তৃক অনুদিত। ূল্য ১, 
২৩। নবন্ধীপ-পরিক্রমা (১ থও)- ভ্রীযুক্ত নগেজন1থ বহ-সম্পাদিত। যুজ্য ॥* আনা, সমস্যগক্গে 1/5। 
২৪। বিদ্যাপতির ০০ নগেম্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত। মূলা &) টাকা। সমস্তগণের পক্ষে 

৪, টাকা। 

বি্র্পুরের ইতিহ!স- শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ গত প্রণীত। যূলা ২, ট:কা। 
' ছাক্ষ।জাভির ইতিহান-শ্ীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। যুঠ্য ৩ টাক|। 

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস (১ম ভাগ )--গীযুক্ত আনননাধ রায়-প্রণীত। মূলা ॥* আনা। 
২৮। শৃতপথ মণ (১ ও ২য় খও )স্রীুত্র। বিধুশেখর শাস্ত্রী কর্তৃক অনুদত। যুল্য ৩ হাহা 

সমন্পক্ষে ১* ও ১1, | 

৫ 

১৯৯ | পরলোকগত চন্দ্রনাথ বন | (সচিত্র )--্রীযুক্ত থগেক্জনাথ মিত্র এম এংপ্রণীত। মূল্য ।* আনা, 
সদস্তপন্ষে  আন।। 

৩০। গপরলোকগত কালী প্রসন্ন ব্দ্যাস|গর ( সচিত্র )-শ্রীযুক্ত চন্্রশেথর কর বি এ.গ্রণীত। মূল্য | আনা, 
সদস্তপক্ষে ছুই জান! । 

৩১  বিষুবুর্তিপরিচয় ( সচিত্র) প্রযুক্ত বিনোদবিহ।রী কাবাতীর্ঘ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীভ। মূল্য 1/* আনা) 
সদস্যপক্ষে ০* আন! । 

৩২। মায়াপুরী--এরীযুক্ত রাজ্জরন্ৃদীর ত্রিষেদী এম্ এ-প্রণীত। যুলা।* আন? সা্তুপঙ্ষে ছুই আমা। 
৩৩। প্রাচীন মীমের জাতীয় শিক্ষা -যুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ-প্রনীত। মূল্য ১ ট(কা। 

২ ৩৪। এতরেয় ব্রাঙ্মণ-স্রীযুক্ত রাজেজনন্দর জিবেদী এম্ এসম্পাদিত। মুলা & টাকা। 
৩৫। কবি হেমন্ত ( সচিত্র )_শ্রীযু্ত অক্ষয়চন্র সরকারপ্রণীত। মূলা ।* আন! । 
৩৯।.. শ্রীভাধা (১ম খ্জ)-্রযুক্ত ছুর্গাচরণ সাংখ্য-বেধাস্ততীর্থ-সম্পাদিত। ষুল্য-গ্রাহকগণের পক্ষে 

২, টাক! ও সাধারণের পক্ষে ২* টাকা। উ (২য় খণ্ড) গ্রাহকপক্ষে ২/* ও সাঁধার* পক্ষে ৩/,। 
২ ৩৭1 বোধিসত্বাবধানকল্পগতা ( ১ম খও )--আীযুক্ত শরচন্তর দাস রায় যাহার করুক অনুগিত। মুলা- 

পরিষদের সদস্তগণের পক্ষে ॥* আনা ও সাধারণের পক্ষে ১৫* টাকা। 
৩৪) বাঙ্গালাভাযাস্-্ীযুক্ত যোগেশচন্্র রায় বিদ্যানিধি এম এ-রচিত। 

প্রথম ভাগ ১ম অধ্যায়_-(রাঁের ভ!য1) যুলা ॥* সাস্তপক্ষে।1* আন]। 

ব্য % (শবশিক্ষা) ॥ ১19 আনা। 
ওর 9 (ব্যাকরণ ) ১) 1১1৭ 4 9 আনা। 

(দ্বিতীয় ভাগ )ব'জাল! শব্দকোষ ( অভিধান)। যুল্যসাধায়ণপক্ষে ১৫. ও সন্তপক্ষে ১)। 
৩৯। ব্রত-কখ।--প্রীমতী কিরণবাল| দসী-সম্কলিত । যুলাস্দন্তগণের পক্ষে | ও সাধারণের গঙ্ষে 

1৭৭ আন]। ৪ 

রাসায়নিক পরিভ।যা-সডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুর্চন্ত্র রায় ডি এস. সি ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র চটো পাঁধায়:এদ্ এ 
সম্পা্দিত। যুলা সাধারণের পক্ষে, আনা, সদস্পক্ষে /* আন]। রি 

- ককিপুরাপ--৬ রামলোচন দাশখপ্ত-প্রণীত. মুল্য সদস্তপক্ষে ।/* ও সাধারণের পক্ষে ১1,। 

৪০ 

৪১ 
1 

ও 



সুচনা। 
একবারে সমগ্র বাঙ্গালাশব্দ কোষ-গ্রকাশে কালবিল্ধ দেখিয়! চাঁরি খণ্ডে গ্রচাঁর 

করা যাইতেছে । ইহাতে কোষ-সমালোচনার অবসর হইবে, এবং সমালোচক-মহাশয়ের 

অনুগ্রহে কোষ-পরিশিষ্টে দৌষ-প্রতিকারের চেষ্ট! হইতে পারিবে। শব্-সংগ্রহ, অর্থাস্তর-প্রকাশ, 
কিংবা বুৎপত্তি-নি্ণয় একজনের পক্ষে ছুর্হ। আশা আছে, দশজনের ভার স্বণ্ধে লইয়া 
কোধ-কার সমাপ্তি-স্বানে যাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাহার! আনুকুল্য-দানে 
পরায্ংখ হইবেন ন1। 

কোষের শব্ধ । বাঞ্াল। ভাষায় বহু বহু সংস্কৃত শব্ধ চলিতেছে। বস্তুতঃ বিভন্তিহীন 

যাবতীয় সংস্কৃত শব বাঞ্জালা সাহিত্যে চলে। যে সকল শব স্পষ্ট সংস্কৃত, উচ্চারণে ন! 

হইলেও বানানে সংস্কত, সে সকল শখের নিমিত্ত সংস্কৃতশব্ব-কোষ আছে। কিস্ত, বাঙাল! 
প্রয়োগে যে সকল সংস্কৃত শবের অর্থাস্তর ঘটিয়াছে, সে সকল শব্দ এই কোষে পাওয়। চাই। 
তদ্বাতীত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত যাবতীয় শবের বুৎ্পতত্ব-মর্থ-প্রয়োগ-প্রদর্শন এই শরব্ষ- 

কোষের উদ্দেশ্ত | অতএব আবশ্তক শব্ধ প্রথমে এই কোষে অন্বেষণ করিবেন; ইহাতে ন| 

পাইলে কিংবা ইহাতে প্রাপ্ত অর্থ স্সঙ্জাত বোধ না হইলে, সংস্কৃতশব্ব-কোষে অন্বেষণ করি- 

বেন। প্রচারিত অধিকাংশ বাঙ্াল[-অভিধান মুখ্যতঃ সংস্কত-অভিধাঁন বল! যাইতে পারে। 

বর্ণবিন/াঁসরীতি। এই কোষে অ-আ বর্ণানুকূমে শব বিশ্টন্ত হইয়াছে । অ বর্ণের পর 
অৎ অঃ) এই রুপ, আ বর্ণের পর আত আঃ) ইত্যাদি । চন্ত্রবিন্দুষোগে স্বর অনুনামিক হয়। 

যে স্বর অনুনসিক হয়, সে স্বরের পরে চন্্রবিন্দযুক্ত শব্ধ নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন কাক শবের 
পরে কাঁক। কারণ, চন্্রবিন্ু-যোগে স্বর দীর্ঘ হয়; অপিচ শব্ববিশেষে চন্ত্রবিন্দুর যোগাযোগ 

অদ্যাপি বিচার্য হইয়। আছে। 

গচলিত বানানে অনেক শব্ের ব্যঞ্জনে অসংযুস্ত স্বর স্বানে য় হইতেছে, যেন য় উচ্চারণে 
ঈষৎ আকার মাত্র। যেমন, স* শৃগাল বাঙ্গালা শিআল না হইয়া শিয়াল হইয়াছে। 

তথাপি, যে শব্দে অ দিলে উচ্চারণ ঠিক আসে, অপিচ শব্ধ বুঝিতে কষ্ট হয় না, সে শবে য় না 
দিয়। অ দেওয়! গিয়াছে । যেমন স* দেবুর বা* দেয়র ন| লিখিয়া দেঅর লেখা হইয়াছে। 

কিন্তু য় ফলা-উচ্চারণে সংস্কৃত য-কাঁরের উচ্চারণ লুণ্ত হয় নাই। ধ-উচ্চারণও সংস্কৃতের তুল্য 

আছে ৷ সত্য শব্ধ বাঙ্গালা উচ্চারণে সন্ত নহে অর্থ মহার্ঘ শবের খর ধর উচ্চারণে ভেদ 

আছে। কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে হল্য পাল্য প্রভৃতি পদে য়-ফলার 

উচ্চারণ সংস্কত তুল্য। এই স্মৃশ্ঠে, কাটা হইতে কাটিয়া শব মংক্ষেপে কেটে, পাহাড়িয় 
সংক্ষেপে পাহাড়েয বানান করা গিয়াছে। 
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শবে ইঈ, উউ, জয়, ণন, শষ সসম্থণ্ধে বানান ভেদ আছে। অতএব ই ন| পাইলে 
ঈ, ঈ না পাইলে ই দেখিবেন। এই ৰূপ, অন্ত ম্বর ও বাঞ্জনে। কেহ কেহ অস্থানে ও, 
উকরে। এখানে ও উ ত্যাগ করিয়। অ গ্রহণ করিতে হইবে । যেমন, চাকরি শ্বানে চাকুরি, 
গণা স্বানে গুণা গ্রাম্য বূপ আছে। 

ক-কারের শেষে ক্ষ-কারের স্বান যুক্তি-সিদ্ধ। অন্তঃয্থ ব-কাঁর বাঙ্াঁলায় নাই, এই 
ব-কারের অক্ষরও নাই। এ কারণে, যাবতীয় বাদি শব্দ এক বর্য-ব-বর্ণের অন্তত হইয়াছে । 

নূতন অক্ষর।*_-এই অক্ষরের উচ্চারণ লুপ্তপ্রায় ইকার। যেমন, স* খলি বা* খইল, 
সংক্ষেপে খল; স* কলা বা' কালি সংক্ষেপে কীল। অই, আ! ই বর্ণের মাঝে ১ বর্ণের 
স্বান হইয়াছে। ব--এই অক্ষর অস্তঃস্ব বকার-্ঞাপক। সংস্কৃত হিন্দী ময়াঠি ফার্সী প্রভৃতি শবে 
ব-কার আছে ন্ত--এই অক্ষর হলম্ত শবের ল, উচ্চারণে ল-ড এর মধ্যবর্তী | মরাঠী গড়িয়া 

গ্রভৃতি ভাষায় এই বর্ণ আছে। শব্দের উচ্চারণ জানাইজর অভিপ্রায়ে অন্ত ছুই চিষ্ু 

আবশক হইয়াছে । কাল শব্দ উচ্চাঁরণ-ভেদে সময় ও কক বুঝায়। সময় অর্থে কাল হলস্ত। 
রুষ্ণবর্ণ অর্থে অকারাস্ত। এই অকারাস্ত উচ্চারণ জানাইতে ল-অক্ষরের নীচে কষি, যেমন 

কাল, দওয়া গিয়াছে। এইবৃপ, অন্তত্র। কদাচিৎ একারের বিকৃত উচ্চারণ জানাইতে, 
কদাচিৎ বিদেশী শবের একারের তির্যক উচ্চারণ জানাইতে €উলুটাইয়, 2 লেখা গিয়াছে। 

শব্ব-বিন্যার । যাবতীয় শব্দ বিশেষা, বিশেষণ, কিয়া, সবনাম, অব্যয়-_এই পাঁচ ভাগে 

বিভক্ত হইয়াছে । এতদ্-ব্যতীত, বিভক্তি ও প্রত্যয়ও কিছু আছে। অর্থ ও প্রয়োগ বিশদ 

করিবার অভিপ্রায়ে এই ভাগের উৎ্পত্তি। বিয়াপদ ন। দিয়! ধাতু দেওয়! গিয়াছে । বর্তমান 

কালে উত্তম পুরুষের ক্য়াপদও প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন, গড় ' ধাতু. গড়ি-নির্মাণ করি। 
প্রত্যেক ধাতু হইতে স্বশ্লাধিক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; যেমন, গড় ধাতু হইতে গড়া, 
গড়ন। এই রুপ যাবতীয় শব্ধ ও ভত্সমুদয়ের অর্থ অনাবশ্তক বিবেচনায় লিখিত হয় নাই। 

অধিকাংশ আন্ত ধাতু (স' ণিজস্ত ) সামান্ ধাতুর শেষে, কদাচিৎ পৃথক্ পঙবন্তিতে নিবিষ্ট 

হইয়াছে। যেমন, খেল ধাতুর শেষে খেল ধাত পাওয়। যাইবে ! ধাতুর আদ্যে ইউ 
থাকিলে আস্ত-রুপে ই স্বানে এ, উ ত্বানে ও হয়। এই সাধারণ স্থত্র মনে রাখিলে আস্ত ধাতু 
পাইতে ভুল হইবে ন|। ৃ 

রপ্থলাঘব নিমিত্ত এক এক প্রধান শব্ের নীচে তৎসম্পকঁয় শব যোজিত হইয়াছে | ঘর 
দেখ। অতএব আবশ্তক শর্ধ প্রথমে 'য্থাস্থানে অন্বেষণ করিবেন) সেখানে না পাইলে 

ধাতুর নীচে দেখিবেন। সমাসবধ্ধ শব্দ গ্রধান শব্দের নীচে দেখিবেন। যেখানে এক শবে 

নান বৃপ প্রদত্ত হইয়াছে, সেখানে গ্রথম রূপ প্রায়ই শি্টসাহিত্যে গণ্য, পরবর্তী রূপ সংক্ষি্ 
কিংব! গ্রাম্য । 

ব্যুত্পতি। গ্রন্থ-দমাণ্ির গর বুত্পত্তি-নি্ণয়ের্ রীতি বলা যাইবে ৷ বাঙ্গালা 
ভাষায় সংস্কত ফার্সী আর্বা ইংরেজী প্রভৃতি শক ও তত্তৎ ভাষার শব 'হইতে বাহ রশ 

€ খা 
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আঁছে। এতদ্ৰাতী৬ "দেশজ” অনেক শষও আছে। কিন্তু, কোনটা দেশজ, তাহা নির্ণয়ের 
পথ গাই নাটি। এই শব সংস্কৃত বিধবা অন্তান্ত ভাষা হইতে আসে নাই, ইহা দেশজ, 
বঙদেশজ, ভারতদেশজ-- এই সিদধাস্ত করিতে বিদ্যাবুদ্ধি-সাহসে কুলায় নাই। এ কারণে 
'দেশজ' বাৎপত্তি কোথাও দেখা যাইবে লা। যেখানে প্রদত্ত বাৎপত্তিতে পাঠকের সন্দেহ হইতে 
পারে, সেখানে ভ্রংশের ধারা-গ্রকাশে প্রয়াস করিয়াছি । সন্দেহ ন! থাকিলেও ওড়িয়া, হিন্দী, 
মরাঠী প্রভৃতি ভাষা হইতে অনুরূপ শব তু'লয়াছি। সে সে ভাঁষায় কি বলে, তাহাও জানিবার 
প্র-়াজন হইতে পারে। যেখানে বুৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে "ই, সেখানে গ্রশ্ীর্থক চিহ্ন), 
কিংধা! অন্য ভাষার শবের সহিত প্রশনার্থক চিহু দেওয়! গিয়াছে। 

অর্থ। সমুদায় শের মুখ্য অর্থ এবং অনেকের গৌণ অর্থও দেওয়া গিয়াছে। প্রয়োগে, 
কথায়, দৃষ্টান্ত অর্থ পরিস্ফট হইয়! থাকিবে। প্রয়োগ দ্বারা কোথাও অর্থ, কোথাও বানান, 
কোষ্ধীক্জ'ীচার-কাল, প্রকাশের প্রয়াস হইয়াছে । অব্যয় শবেঁর ভাবার্থ অধিকরণ কাঁরকে 
লিখিত হইয়াছে । যে সকল গাজর ও জন্তুর বাঙ্গাল নাম আছে, সে সকল বিশিশ্চয 
নিমিত্ত ছুই একট! লক্ষণ দেওয়া ইক পরে 21015 01711601910 10018) ঢ5018 01 

13110191) 11018 নামক প্রামাণক গ্রন্থ হইতে বৈজ্ঞানিক লেটিন নাম, কদাচি ইংরেজী নাম 
উদ্ধূত হইয়াছে । গ্রথ্থ শেব হইলে বিস্তারত ভূমিক! ও ভ্রমদংশোধনপর প্রদত হইবে। 

কটক। 
উনার ] শ্ীযোগেশচন্দ্র রায়। 



সাক্কেতিক অক্ষর | 

অঠ অমরকোষ। 

অঃটাঃ অমর-কৌষের . টাকা 

ভটটাচার্যা-পরিশোধিত )। 

অপ্রচলঃ অপ্রচলিত। 

অশিষ্ট ভদ্রসমাজে অপ্রচলিত । 

আ* আব্বা । 
আদাঃ আদালতের তাষায়। 

আঞ্তে বামন আণ্তে কৃত সংস্কততকোষ। 

আনা* আসামী। 

ই* ইংরেজী। 

উ* উচ্চারণ । 

উর্র্দ উর্দ্ঘ। 

ও* ওড়িয়া। 

কবিকঃ কবিকঙ্ব ণটগ্ডী । 

কঃ কতিবাস (লং.''লঙকাকা্, ইত্যাদি)। 

গ্রা* গ্রাম্য, অশিক্ষিত নরনারীর ভাষায়। 

চগ্ডীঃ চণ্ডীদাস। 

চৈঃচঃ চৈতন্য-চরিতামৃত। 

জমি; জমিদারী ভাষায। 

তু* তুলনা কর, বিচারে আন। 

নিঃ নিষেধার্থ শব । 

ণ. বিশেষণ। 

গুণ পতৃগিজ-ভাষায়। 

পু পুংলিষ্জা রূপ । 

(চন্জ্রমোহন  গ্রচলঃ 

| প্রঃ প্রয়োগ । 
প্রচলিত। 

1 প্রা, প্রাকৃত। 

বা* বাঞ্াল!। 

বা" প্রা" বাঙাল! প্রাকৃত ( কথ্যভাঁষা )। 

বি বিপরীতার্থ শব । 

বৈদ্বাকঃ বৈদাকশনবসিদ্ধু ( উমেশচন্ত্র গুপ্ত 
সঙ্রূলত )। 

ব্য. * অরবায়। 
ভাঃ ভারতচন্দর। 

* মরাঠী। 
৷ মা* মাণিকগাঞ্জুলীর ধশ্মমল। 

মেঃ মেদিনীকোষ। 

যা* যাঁবনিক (আবাঁ ফার্সী )। 
শবকল্পঃ শব্কলদ্রম। 

শবসার শবাসার অভিধান (গিরিশ বিদ্যা- 

রত্বের )। 

শুংপুঃ শৃহ্য পুরাণ । 

ষ্য. বিশেষ্য । 

স* সংস্কৃত । 

স" প্রা, সংস্কত-প্রাকৃত। 

স্ত্রী স্ত্রীলিঙ্গর্প। 

হি* হিন্দী। 

হেমঃ হেমচন্ত্রকোষ। 

এ | 
ৰ 

শপ পসব রাহ 
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গোলাপী "কী খাকে। লোকে আদর ৃ 
 করিয়! এই পাখী পোষে। । 

চন্দরস **ষ্য. (ই* 5810218) | এক প্রকার 

রজন (00) 88010818021 বলা 

হইলেও ৪0 নহে, 19910) দক্ষিণ 

ন্্রমপ্পিক1 "'ষা, (স*, কিন্ত, আধুনিক )। 

* সোমরাজ্যাদি বর্গের পুষ্প শাক-বিশেয 
( 01077921001617017 )1 চীন ও জাপান 

দেশের গাছ। গাছ বার" মাস থাকে, 

ফুল হলুদ, চন্দ্রাীকীর (কিস্ত মল্লিক নীম 
ভারতে শালগাছের সদৃশ একগাছ (৬৪৮০- 

118 170108) জন্মে। তাহার নির্যাস বা 
ধুনা.সন্দরস, সফেদ ডামর, রাল ইত্যাদি 
নামে বার্নিশ করিতে লাগে । 

চজ্জ ''ষ্য. (স)। চন্্গ্রহ; এক অঙ্ক। মানুষের 

নামের সহিত যুন্তু হইয়। শ্রেষ্ঠ বুঝায় ) যথা, 
স* পুৰুষচন্জর-যাবতীয় পুরুষের মধ্যে চন্য: 
_অেশ্-পুরুষ ; বা" রমেশ-চন্্র_-উৎকৃষ্ বা 

বিশুত রমেশ) ইত্যাদি। চন্দ্রানন ''ণ. 
(স*চন্দ্র+আানন)। চন্দ্রের সদৃশ জুন্দর 
মুখ যার; স্ত্রী' চজ্জাননী। চন্দ্রকলা ''ষা. | 

(স')। চন্্রবিদ্বের ষোড়শ ভাগ। চন্্রকান্ত 

শষ্য, (স*)। রাত্রে শিশির জাত করে 
এমন মণি-বিশেষ (রত্রপরীক্ষা দেখ)। 

চন্ত্রকাস্তি ''ষ্য. ( স*)। চন্ত্রের জ্যোতি । .. ূ  

(ও*)। ঘিতে ভাজা বাটা বিরীর চন্জ্রাকার 

ফুলবড়ি বিশেষ ( চৈতন্ত-মঙ্গলে )। চন্্র- 

গ্রহণ""'ষ্য. (স*)। রাহ কেতু দ্বারা, 

চন্ত্রকে আবরণ । চন্ত্র-পুলী.'ষ্য. (সং চন্দ্র 

পৃরীক!)| নারিকেল-কোরা, ক্ষীর ও 

চীনি যোগে অর্ধচন্ত্রাকার পিষ্টক-বিশেষ 1 
চন্রবিন্দু'“ষ্য. (স*)। অন্ুনাসিক বর্ণ, 
৬-_বিন্দৃযুন্ত চক্রঅক্ষর। সংস্কতে উ এ 

ণ ন সম্মানে অন্ুনাসিক হইত, যথা, : 
বিদ্বান্+লেখক -বিদবাল্লেখক। বা'তে 
উ ঞণন ম স্থানে যে ঈষৎ অনুনাঁসিক ৷ 

হয়। তাহাকে চন্দ্রবিন্দু, *্বল! যাা।: 

কেন? ফাঁ* গুলদ্রভিদী )। চন্দ্রশালা ব্য. 

(ম*)। পাকা বাড়ীর ছাদের উপরে 
স্তভাধিঠিত ছাদ বা খোলা ঘর। 

চন্দ্রহার...ষ্য. (স"*)। নারীর কটিদেশের 

হার। মাঝে চক্র থাকে বলিয়! নাম (কিন্ত, 

হার কটিতে গেল কেন? তু”, চন্তরহার 
গলায় চৌদিক করে আলো । তার কোলে 

পদক গ্রহ্থন শৌভা পীল (মাঃ)। তবে, 
দেড়শত বত্নর পুর্বে চন্ত্রধার গলার 

অলঙ্কার ছিল)। চন্ত্রহাস'*'ষ্য. (স')। 

চক্চকা তরবারি। চন্ত্রক ব্য (স*) । 

মধুরের পুচ্ছের চুন্দ্রাকার চিহ্ন) নখ, তু* কে 

বলে শারদশশী সে নখের তুল! (ভাঃ); 
জলে তৈল নিক্ষিপ্ত হইলে যে চন্ত্রাকার 

বলয়শ্রেণী দেখ। যায়; অভ্রা্দি পদার্থের 

দীপ্তি। চন্দ্রকী'" ব্য. বাশের চত্দ্রাকার-- 

গোলাকার*-টাচ বিশেষ। ইহাতে তুত 
পোকা গুঁটা বাধে। চন্ত্রা--'ষ্য. (স*)। 
চারিদিকে মুন্ত গৃহবিশেষ। এই গৃহের 

ছাদ স্তস্তোপরি স্থাপিত থাকে । বঙ্জদেশে 

চন্দ্রা কদাঠিং আছে। চন্ত্রার অনুকরণে 

আট-চাল!। চক্জা .'ষ্য.(স* চন্দ্রিকা)। 

তগরাদি বর্গের ক্ষুপ-বিশেষ ( 2১৪01/0158 

5610061019)। প্রতি গীইঠে তিন চারিট। 

পাত! বলয়৷কারে থাকে, অ-রোম। ফুল শাদা, 

ভিতরে আনীলরন্ত; বহিরাবরণ লাল; ফল 

র্ুষ্ণবর্ণ জোড়! জোড়াঁ। শিকড় ওষধে লাগে। 
পপি 



| ২৬৬ ] 

চপ্চপ, চব্চচৰ "ব্য, (স* চর ধাতু চর্বণে )। | 
চর্বণ শবে, প্রাঃ--চপ চপ চিবায়ে চলিল 

হাতী ঘোড়া (মাঃ), কেহ কেহ থাবার 

সময় চবচব করে। 

চপট .'ষ্য. (স* চপেট হইতে)। 

অধিক ভ্রমণ-হেতু করেশ। 

চচ্-চব .'ব্য. (স* চ্যু ধাতু পতনে, ক্ষরণে, চ্য 

ধাতু হইতে চ্যবতে পদ)। ক্ষরণে, আবে, 
গ্ঃ--গায় তেল চব্নচৰ করা_-এত তেল 

যে গড়াইয়া গড়ে । চব্চচব!॥ চুব-চুব.'' 

ব্য. ক্ষুদ্র দেহে ক্ষরণে ৷ চুবড্ৰা। 

চবাং .'ব্য. (স* কপ ধাতু গতি হইতে । তু*। 
সপাং। সপাং চবাং, এক বোধ হয়)। 

জলে হঠাৎ পতন শব্দে, ঞা-চবাঁং চবাঁং 

করিয়। জলে চলা,--জলের উপরে পা তোল! 

এবং জলে ফেলা; লম্বা বাশ জলে চবাং 

করিয়! পড়ে । 

চবুতরা ''য্য. (ভি* চৰ্/তরা। স+ চত্র)। 

চত্বব (টচৈঃ চ£)। (অপ্রচলঃ) 

চবব ''ষ্য, (স* শব্ব)। ঘোষণা। রটনাঃ 

গ$-_দেশে চব্ব পড়িয়াছে-_শৰ হইয়াছে। 

চব্বশ'''ণ. (স* চতুর্বি ধিশতি)। 'বিশের উপর 
চারি সঙ্য্যা,-সঙ্খ্যক; ২৪। চব্বিশ পহর '* 

ব্য. ২৪ প্রহর অর্থাৎ তিন-অহোরাত্র-ব্যপী 

হরিনাম কীর্তন | চব্বিশ! চবিবশিয়া, 

চব্বশে-''গ. ( স* চতুর্বিংশত্তিক)। চব্বিশ 
সঙ্থ্যার পুরক,-পুরক দিবস। 

চম-**ব্য, (স* চম ধাতু ভক্ষণে)। ত্রাসে, 

গ্রঃস্গা চম করিয়া উঠিল-_আতঙক যেন 

খাইতে আসিল। (ছম্ছম দেখ) 

চমক**য্য, ( স* চমতকার)। আশ্চর্য, গা 

ছিরারে চমক লাগে (কবিকঃ)। চগ্নক ! 

আঘাত, 

_ ৮ শশা নি 

পপ পপ 

ভাঙা।--বিন্ময়াকুল চিত্তের সমতা প্রাপ্তি। 

চমক গড়া-_বিস্ময় ঘটা, সহস। আপৎ ঘটা 

প্রঃ--চমক পড়িয়া গেল (মাঃ)। "ধাতু, 

চমকি-দীপ্তি পাই, প্রঃ-মণিময় আভরণ 
চমকে ঝলকে (ভাঃ)। চমকা ॥ চমকা . 

ধাতু চমকাই-ভয়ে আশ্র্যে সহসা 
আকৃমণে কম্পিত হই। চমকানা, চমকানি ॥ 

চমকিত ''ণ. বিন্ময়াবিষ্ট, চমত্রুত, ৫187 

ব্যাখ্য। শুনি সব লোকের চমকিত মন 

(চৈঃ চঃ)। 

৷ চমৎকিত (শ্রী) ''প (স* চমতকৃত )। 
চমৎকৃত ( কৃত্তিঃ অরণ্যে )। 

চমরী “*ষ্য. (স* চমর, জ্ত্রী* চমরী )। হিমালয় 

ও তিব্বতের গো-বিশেষ (81. 7309 

211171083 )। আরণা চমর প্রায় কুষ্ঝবর্ণ, 

মাথা মুখ ধূসর | তিব্বতীরা চমরী পোষে। 
চমর চমরীর পুচ্ছলোমে চামর হয় । 

চম্পক ''াপ! দেখ । 

চম্পট "ষ্য. (স* চম্প ধাতু গতি,অট ধাতু 

গতি ?)। পলায়ন (চম্পট দেওয়, করা )। 

চম্প| '“ষ্য. (স'চম্পক।)াপা ফুল । সাত-ভাই- 

চম্প! ''সপ্ত-তারা-সম্বলিত কৃত্তিকা-নক্ষত্র 

( 1618065 )। 

চয়েন ''ণ, (স* চৈতন্য হঈিতে 1 হি চৈন 

বিশ্রাম )। শিক্ষিত, শিষ্টাচারী (প্রীয়ই 

 ক্লেষে)। 
চর ''ধাতু, (স* চর ধাতু গতি, ভ্রমণ, তক্ষণ)। 

চরি- ভ্রমণ করি, ব্যাপি, প্রঃ শরীরে 

বিষ চরিয়াছে ; ভক্ষণ করি, গ্রঃ--গোরু 

চরিতেছে--ঘান খাইতেছে ; রাজহংস চরি 

বোলে (কৃতিঃ)--বোলে--বুলে-_বেড়ায়। 

ঢুরা। চঠা-'ধাতু, (চর ধাতু আত্তে)। 
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চরানা ॥ চরানি."ষ্য. ভোজন । চরাই...ব্য. 
(চরা+ই )। গবাদিচরণ | 

চর'"'ব্য. (স*)। গুণদূত। নদীর টড়া। 
চরকা''ব্য. (সং চকৃ। হি* চরখ। রহটা; 

ম* চরকী) ও* অরট, তেলুগু রট। এই 

শবে ওড়িয়৷ বাঙ্গাল! পৃথক হইয়াছে। 
অরট, রহটা, রট-.স* অর-ঘট্র_কৃপ হইতে 
জল তুলিবার মাল্যাকার ঘটা-বন্ত্র। কিন্তু 
টরকার সহিত অরঘটের সাদৃশ্ত অল্প)। 
হৃতাকাট। চক্ষন্ত্। চরকার পাখী-_পক্ষ-__ 
চকের অরা;ঃ মাল-হৃতা--ষে মাল্য-সরূপ 
হতা চরকার চকু ও টেকোকে বেষ্টন করিয়া 
টেক্ষোকে ঘুরায়। টেকো-টাকুয়া-_স* 
তু (তাকুড় দেখ)। অতএব প্রথমে 
তকুরতাকুড় দিয়! তা কাঁটা হইত, পরে 
টরকা' | ঢাকার সুল্ হৃত্র তাকুড় দিয় কাট 
হয়। ক্রাঙ্গণের পইতার স্থৃতাঁও তাকুড়ে 
কাটিবার রীতি ছিল। 

চরকী-"*যা, (চরকা+-ঈ-_হ্স্বার্থে)। ছোট 
হালকা চরকা; মাথায় স্থতা-বাঁধা বাশের 

ইয়ট! পাখী (শলা)-যুস্তু আধার ব! নার্টাই 
বিশেষ স্ৃতার ফেটা (দেখ) চরকীতে 
গরাইয়! হৃতা খোলা হয়। (২) অগ্নি- 
কীড়া বিশেষ ( ও* চকুবাণ )) নানারজোয় 
আলোকচকু। চরকীর মতন ঘোরা-_-হৃতার 
টরকীর মতন বেগে । 

চরপী...য্. (হি* ভরঙ্লী, অন্ঠ নাম তিথাই '। 
হিমালয়ের তিন্তু ক্ষুপবিশেষ ( 21089178 
00885319063 )। কাঠ ওষধে লাগে। 

টর্টর'' “ব্য. (সং চর ধাতু গতি)। লেখনশষে, 
গু: টর্টর করিয়া লেখা। , 

উরণ-'ষা. (স*)। পা) শ্লোক ও গীতের 

| 

| 

পদ। চরণামৃত (গ্রা* চরণান্মত ) . বা. 

(স*)। ব্রাহ্মণের পদ-ধৌত জল | চরণ- 
কমলেধু-""ষা. (স* অধিকরণ কাঁরকে )। 
কমল-সদৃশ চরণে । চরণ-সেবা...( স* )। 
পদসেবা, পা টেপা। 

রস ' ষ্য' (স* চাঁর-রস?)। সিদ্ধিগাছের 
মণ্জুরীর মাদক রস? প্রায়ই তামুকের সঙ্গে 
মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। চরসী...ণ. (চরস 
+ঈ)। চরস পাঁনে আসন্ত। 

টরা-""চর ধাতু দেখ। চড়! দেখ । চরা গাঞ্জা 
'**ষে নদীতে চর বা চড়া! আছে। 

চরিত..'ষ্য. (স+*)। চরিত্র । চরিতার্থ ..ণ. 

(স*)। শ্রাপ্ত-অর্থ, পরিতুষ্ট। 
চ্চ''ধাতু' (স* চর্চ ধাতু কথন, অনুশীলন )। 
চটি অনুশীলন করি, ৩1ঃ- বিদ্যা চর্টির। 
বিদ্বান; অনুসন্ধান ও. বিচার করি, গ£. 
-_বাঁজার চা! দর জানা । চর্চা ॥ চর্চা... 
ধাতু, (চর্চ ধাতু আত্তে)। চর্চানা। 
চর্চা'-ষ্য. (স*)। ছিটা, লেপন, ৩.৫. 
চন্দন-চর্চা। চচিত-.ণ. (স*)। লেপিত, 

সুগন্ধীকৃত, গাঃ--চন্দন-চর্টিত কলেবর। 
চ্বি-..ষ্য. ( ফা" চৰাঁ)। বসা, গঃ--চধির 

বাতি; মেদ, পঃ-_গায়ে চি হয়। 
চৰিত-'ণ. (স*)। যাহা চিবানা হইয়াছে । 

চবিত-চর্বণ""*ষ্য. (স*)। চিৰাইয়। যাহার 
রস পান করা হইয়াছে, তাহ! পুনর্বার চর্বণ) 

বাক্যের পুনঃ কথন। 

চর্ম“. (সং চর্মন্)। দেহের ত্বক, চামড়া ) 
টাল। চর্মকার..'য্. (স*)। যে কাঁচ 
চামড়া কষায়। 

চ্যা'"হা.(স)। আচরণ, অনুষ্ঠান, ঃ--দেহের 
চর্ধা করা | (অনেকে ভুল করিয়া বলে চর্চা) 



চল ধাতু, (স* চল ধাতু গতি)। চলি__. 
গমন করি,পায়ে হাটি। মূলার্থ গতি হইতে | 

অনেক অর্থ আসিয়াছে । চলি চলিপাপা 

..*শিশুকে পায়ে চলিতে শিখাইবাঁর কথা। ক 

(২) নির্বাহ, গ্রঃ-:ঘর সংসার চলে, ব্যবসা! 

- চল্তি-বল্তি "ব্য. (স* বল ধাতু প্রাণনে) 

চলা-'ধাতু, (চল ধাতু আস্তে )। চলাই. 
গমন করাই, পায়ে হাটাই। চলান! | 

(চল! ধাতু অন্ত অর্থে প্রায়ই চাল| ধাতু )। 
চলন-সই.*'ণ. (সই দেখ )। চলনযোগ্য, 

সাধারণ। 

৷ চলকা-''ধাঁতু, ( বা" চলকাঁ, ও* চহলিবা, হি* 

.. ছলকানা, ম* চলনে। অতএব মূলে চল 

ধাতু । চলীক্কৃত হইতে ?)। চলকাই-_- 

__বিচলিত, উচ্ছলিত হই, গা০-_তাঁড়া- 

চলে; (৩) আচরণ, পঃ-_ভদ্রঘরে অনাচার 

চলে না, জল চলে নাঁ; (৪) প্রবেশ, গ্াঃ_ 

সতী চলে ন| বাটিয়া (বেট্যে দৌড়ী), 
চলিবে 1) (৫) সহন, ওঃ দেহে ঝাল 

চলে ন!__সন্থ হয় না; (৬) ইহলোক হইতে 

প্রত্থীন, গ্রাঃ-স্কলকেই চলিতে হবে, 

আগে বা! পরে। চলিয়। যাঁও '"তিরস্কারে 

যাইতে বল! । চলা, চলন, চলনি ॥ চলস্ত 

.*গু, (স* চলত? বা চল+অস্ত)। যাহা 

চলিতেছে, গতিশীল 

আনা-গন! | চলা-বোঁলা, চলাবুলা "'ষ্য' 

(সহচর শব্)। চলন ও ভ্রমণ । চল-বুলিয়া 

শপ (চল ও বুল ধাতু)। যে চল!-. 

চলা-ফেরা ''ষ্য.. 

চশমা""ষ্য (ফা*)। গ্রীতিচক্ষু । চশমা নেওয়া 

তাড়ি আনিলে বাটার ছুধ চলকা ইয়া__ 
চলক্যে-_-পড়ে । চলকানা ॥ 

চলিশ, চাঁলিশ''.্য. ( স' চত্বারিংশৎ )। চারি 

গুণ দশ সঙ্যা,-সঙ্থ্যক ) ৪০ । 

চশম-খোর '"ষ্য. (ফা* চশম | সং চক্ষুঃ। ফা" 

খোর)। চোথ-খেগো, নিলর্জ, কূপণ। 

(বা! লওয়।) চোখে চশমা আবশ্যক হওয়া । 

চশম! পরা! '"স্বেচ্ছায় চোখে চশম! পরা। 

'বোলায় দক্ষ । চলতি-.“ষ্য, ণ. ( স* চলিত, চশমার থোল.''যে কোষে চশম! রক্ষিত হয়। 

চষ-.'ধাতু. (স* চষ ধাতু বধে)। চষি-_ 

ভূমি কর্ষণ করি, হলকর্ষণ করি। চযা। 

টষা-*ধাতু, ( চষ ধাতু আস্তে )। চধানা । 

সহচর শব )। নির্বাহ, বুদ্ধি। চল-'ফ্য... চষত ''ণ, (উষিত্ব হইতে)। যাহার কৃষি হয়, 

( বাঁ" চলি হইতে)। চলন, প্রঃ-তাহাদের | ৫1:--চষত জমি। চষিপাকা''ষ্য, (চষ 

সঙ্গে আমাদের চল নাই । বে-চল.''ণ' ূ ৃ ধাতু কর্তৃবাচ্যে ই)। খসের অতিশয় ক্ষুতর 

(ফাঁ* বে, স* বি)। চলনের অযোগ্য। ূ অষ্টপদ্দী কীট যাহা চষিয়-_নালী করিয়া 

চলাচল ..ফ্য. (স*)। গমনাগমন, প্রঃ! চর্মে বাস করে। 
রাত্রে লোক চলাচল থাকে না) ব্যবহার। । চহল, চহলা ..ণ. (স* চিকিল-_গক-_শ- 
টল-বিচল ..ণ. চলন-অচলন, প্রাঃ_সংসারে . কল্পে। হি চহল--কাদা, ম* চিখল-_ 

অনেক কাঁজ চল বিচল করিয়! লইতে হয়. পিছল)। কর্দম্ময়, প্র*--পথ চহল হওয়া, 

বিচল ব! অচলকে চীলাইয়। লইতে হয়। | চহলা রাস্তা ৷ 

টলৎশত্তি...ফ্য. (স*)। টলিবার সামর্য। ৷ চা) চাহ “ধাতু, (স" চায় ধাতু পুজা, অর্চনা, 

টলৎ)। প্রচলিত, প্রঃ চলতি কথা; 

যাহ! উত্তম চলিতেছে, 82 চলতি কারবার! 



[ ২৬৯ 1] 
. ৬ রি 

চাক্ষুষ জ্ঞান + হিং ম* তে চাহ ধাতু ইচ্ছা টাই :.য্. (সং চকু হইতে চাকা চাই | তু 

প্রেম করা। সং ম্সিহ ধাতু মিশিয়া 
থাকিবে )। চাই, চাহি__দেখি, প্রাঃ 

ও* চেক )। বড় চাপ বা খণ্ড, চাঙ্গড়। 

চাঁইট, চীট "চারটি দেখ। 

একবার আমার দিকে চায় না, চোথ চেয়ে | চাউল, চীল...ফ্য. ( স* তুল, তন্দুল। শুং- 
(চাইয়1) দেখ না। চাওয়া, চাহ! ( পদ্য ), 

চাঅনি, চাওনি ॥ চাওয়া “ধাতু, (চা ধাতু 

আস্তে )। চাওয়ান। ॥ চোখ চাওয়ানা-_ 

চোখে দেখ! করানা। 

চা, চাহ'"*ধাতু. (স* চত ধাতু ষাচনে )। চাই, 
টাহি-_-যাচনা। আকাজ্ক! করি, ৩18 

শেষে না কুলাঁয় কড়ী আনিলাম চেয়ে 

(ভাঃ)) ন| চাহি সুন্দর কায় অর্থে মন 
নাহি ধায়। চাওয়া ॥ চাই ' ণ. (আমি চাই 

ইইতে। হি* চাহিয়ে--আবশ্তক)। আঁবশ্তক, 
প্রয়োজনীয়, প্রঃ--সংসারে থাকিতে হইলে 

অর্থ চাই। চাই কি..'ব্য. অথবা, বরং, ৰ 
প্াঃচাই কি থুমাইতেও পার। চাওয়া 
'* ধাতু" (চা ধাতু আস্তে )। চাওয়ানা। 

চা.'*ষ্য, (চীনা চা হইতে । ফা* চায় )। চীন 

ও আসামের ক্ষুপ-বিশেষ (08106118 
(162) ইহার পাত! ভাপাইয়! চায়ের 
নানা তে প্রস্তুত করা হয়। আসামে বন্ত 

চা গাছ আবিষ্কারের পর চায়ের চাষ প্রচুর 

পরিমাণে হইতেছে, এবং এদেশের লোক 

চাপান করিতে শিথিতেছে। চা-কর..'ষ্য. 

চায়ের ক্ষেত্র-্বামী কিংব! চায়ের কৃষক। 

টা-দান, চা.দানী..ঘ্য. ( ফা" দীন, দানী )। 
চা-পান-পাক্র। চা-বাগান'"'ষ্য. চ! গাছের 

ক্ষেত। 

চাই..য্য, (স* স্বামী । তু* ও, সাই)। দক্ষ 
কর্তা বা! নায়ক, বৃদ্ধিমান্ ব্যন্তি। (তু* 
বিদ্যার মা-গৌর্সাই 1] + 

ৃ 
| 

পুরাণে তাঁড়ংল তাউল। ম* তান্দুল। চৈ: 
অমৃতে, কবিকগুকণে, চালু। এমন 
কি, মাণিকে ও» ভীরতচজ্জ্রেও চালু। গত 

দেড়শত বৎসরের মধ্যে চালু-- চাউল- চীল 
হইয়াছে। ও* চাউন্, হি* চাৰল। আশ্চর্য, 

তন্দুল শব্ষের অন্ুনাসিক বর্ণ তিনটি ভাষায় 

ত্ন্ত হইয়াছে। তন্দুল-_তাঁউল-_টাউল। 
হি'তে ঠাবলও আছে। ত শ্বানে চ হয়, 
তু* স* বা* চাষ ও+ তাস । স* শালি হইতে 
চানু চাউল হইত না, হইত চাঁলি চাইল) 
তৃষ-নিমুক্ত ধান্ত। আতপ চীল...আতপ- 
প্র ধান্তের চীল। আলো চীল...আলোক 
বা! আতপ পুক ধান্ের চীল। সিদ্ধ চীল.. 
জলে সিদ্ধ ধান্তের চীল। বগড়া চীল... 
(বগড়! দেখ । হি* ম* ৰগড় )। মোটা ও 
কর্কশ চীল। মিহি চীল.... মিহি দেখ)। 
সরু চীল। চীল-ভাজা-..য্য, তৃষ্টতত্দুল। চীল- 
চোয়ামি ...ষ্য. চোয়া চীল-ধোয়া পানি ব1 
জল।| চীল-পড়।.'.ফ্য, যে তগড,লে তন্ত্র 

মন্ত্র পাঠ কর! হইয়াছে । চোর ধরিতে চীল- 
পড়ার প্রয়োজন । চীল-পড়! খাইলে চোরের 
মুখ দিল রন্তু উঠে। চীল বাড়স্ত'..চাউল 
বাড়িতেছে, এখন নাই। ঘরে চীল ন৷ 

থাকিলে "চাঁল নাই, বলিতে নাই। কারণ 

চাঁল লক্ষী; লক্ষ্মী নাই বলিলে লক্গী-ছাড়া 
হইতে হয়। এই হেতু চীল বাড়ন্ত (ও*তে 
চাউন্ত ব়িছি) বল! রীতি। গুঁড়-চাউলী 
'*্ষ্য, চালের গুঁড়ি ও গুড় যোগে কঠিন 

খ্ 



রং 
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লাঁড়। বিশেষে | (বিবাহের পর বরকে গুড়- | 

| $৭০ ] 

বর্গের ছোট বন্য কুপ বিশেষ (029518 

চাউলী মারা প্রথা আছে। কিন্তু, উৎপত্তি | 1০7%)| কাশন্দার মতন গা, কিন্তু, 
কি? কন্ঠাহারী বরকে মিষ্টক দ্বার! প্রহার 1) | 

চীল-মুগরা..'ষ্য. (বীজ চাউলের মতন বলিয়া ?। 
কিন্তু মুগরা কি শব্দ 1)। প্রীহট চাগ্রাম ও : 

ছুর্গ'খ | ইহার এক নাম দদ্রঃঘ্ন; চক্কাকার 

দ্র মর্দন করে বলিয়া স" নাম চক্মর্দ। 
( দীদমারি দেখ )। 

্রন্মদেশের আরণ্য উচ্চতরু বিশেষ (121251-  চা-কর...চ দেখ। 

(02617091001211 )1* পাতা বড মস্যণ, 

ফল বড় গোল । ইহার বীজ হইতে চর্মরোগের 

তৈল প্রস্ত/ত হয়। পূর্বে আঁর এক গ।ছকে 
(0700০081018 09৫001862 ) এই ওষধ- 

তৈলের আঁকর বলিয়া ভুল হইত। এই 
গাছেরও দেশী নাম চীল-সুগরা | প্রাকৃত 
টীলমুগরা গাছের ফুল ছোট ছোট, বীজ 
দীর্ঘ, বীজের খোঁষা মন্ছণ, শীস কাল। অন্য ূ 

গাছের বীজ ছোট (শ্রায় ১ ইঞ্চি) খোষা | 
পুরু। খোযার এক পাশে রেখা আছে, এবং 

শাঁস আপাণু,র। ও 

চাঁকর.''ষ্য. (ফাঁ*)। ভৃত্য । চাকর-বাকর..' 

ষ্য. ( বাকর-_ভিখার? বেগার? )। 

ভৃত্যাদি। চাকরি-''ষা, (চাকর1ই)। 
ভৃত্যের কর্ম। চাকরিয়া, চাকর্য...ণ. 

(চাকর+ইয়া)। চাঁকরি-ভোগী, প্রঃ 

চাকর্যে পুরুষ । চাকরান.''ষ, (ফা*)। 

চাকরের বেতন-সরুগ তৃমি। প্রবাদে, 
চাকরি নয় কুকুরি-_কুকুর অন্ন-লোভে যেমন 

পদানত থাকে, চাকরও তেমন থাকে; 

তু" স* শ্ববৃত্তি। চাকরানী .'ষা. (চাকর 

+আনী )। দাসী বা কবী। চাঁকর-চাকরানী 

চাক'''ষ্য, (সং চকক)। কুমারের হাড়ী-; """দাস ও দাসী। (কীত না হইলে দাস 
গড়া চকু। চাকের--অরা-_ পাখী, নাভী | বা..দাসী বলা যায় না।) 
-নাই। (২) কুআর নাদ। (৩) মধুচকু-_ চাকলা../ফ. ( স চকৃ। টকৃঃ রাষ্ট্রে মেঃ)। 

মউমাছির মধু-সঞঁয় গৃহ। চাঁক-ভাঙ্জা | প্রদেশ, কয়েকটি পরগণা লইয়া জমিদারির 
মধু..টাটকা মধু। | বিভাগ । ও: চাকল! সব নাশে (চৈঃ 

চাক'""ষ্য, (ফা*)। ফাট। £-ফাটিয়া ] চঃ)। চাঁকলা-দাঁর...চাকলার স্বামী । 

চৌ-চাক- ফাটিয়া চারি খ্ড। ৷ চাকা"*'ফ্য. (স* টক্্)। গংড়ীর চাঁকা। 
চাকচিক্য.''ষ্য. ( স* চাকচক্য )। দল (চাকার অরা, নেমি, নাই দেখ)। 

গ্াঃ__শ্রুবোধচক্ড্রিক। র (২) চকাকারে কর্তিত খণ্ড, প্রঃ--মাছ্রে 
টাকগ-চিকণ"' ব্য. প. (স* চিকণ)। চি্কণ | টাক|।  চাঁকা-কার...ব্য, (স* টকৃকর, 

প্রঃ--উপরেতে চাকগ-চিকণ ভিতরে খড়ের | চাকিক)। গাড়ীর চাকা-কারী; চাকা-কারী 
বোঝা ( গ্রতিমার )। জাতিবিশেষ। 

টাকতি'"'য্য. (স* চকৃ-পত্র। হস্বার্থে ঈ হইত)। | চাকী-..য্য, (স চকু)। ছোট চাকা) রুটি 
গত্রাকার চক। লুচি বেলিবার চবাঁকার পট; চকাকার প্রব্, 

টাকনদা.'.ফ্য. (স' চক্মদ)। কাঞ্চনাদি। যেমন, টাকা (অশিষ্ট)) জাতা (হি*)। 
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চাকু “ঘ্য. (ফা"। গঞ্জীবীতে কাচ, তু* দ'। লাগল জিহ্বাতে গহিলে লাগিল মী 
কর্তবী )। ছুবী, কলম-কাটা ছুরী। প্রাঃ_- | (চণ্ডীঃ)) টাকি এক কণ (চৈঃ চঃ)। 
চাকুতে কাটিয়া চাক যে করিয়, তাহাতে. চাথা, চাখন। চাখন-দাঁর .'ষা. (ফা* দার) 
বদাইল হেন (চণ্ডীঃ)। (চণ্ডীদাসের ; রশ্খনের পর ব্যঞনাদি চাখিয়া দেখিবার 
সময়ে চাকু শব্ধ প্রচলিত হইয়াছিল?) লোক । চাখন-বিবী "ব্য. (ফাঁ* বিবী)। 
চাকু-ছুরী-**ষা. (সহচর শব )। কলম-কাটা  * যে পরিচারিক। পর ব্যঞ্জনাদি চাখিয় 
ছুরী। এ | দেখে। চাখা,. ধাতু, (চাখ ধাতু আস্তে )। 

চাকুন্দা."'( স* চক্মর্দ। হি* ও* চাকুন্দা ) )। চাথান। ॥ 
চাকন্দা দেখ। | চা-খড়ি-..ফ্য, (ই* 0:21:4বা* খড়ি)। 

র চাকুল্যা" যা, ( স* চকৃকুল্যা_ শব্ষকল্পে, : চুণিয়া খড়ি বিশেষ, ফুল খড়ি (খড়ি দেখ)। 
বৈদ্যাকে )। শিশ্বাদিব্গের বন্য হুন্বাকার চা, ধাতু, (জাগ হইতে 1)। চাগি_- 
লতানিয়৷ ক্ষুপ বিশেষ (01812 1820- | উত্তেজিত হই, জাগি, প্রঃ--সে কিছুতে 
০/৫০১)। পাতায় এক কিংবা! তিন পর্ণ, । টাগে না। চাগা। চাগ! -“ধাতু, (চাগ ধাতু 
পর্ণ প্রায় গোল (এই হেতু এক নাম চকু. আতস্তে)। চাগাই-_উত্তেজিত করি, উততো- 
পরী) লোমশ। ফুল অনেক, আরন্ত। নিত কাঁর, প্রঃ_-লোহার সিন্দুক একজনে 
শুতে প্রায়ই ছুইটা গাইঠ, মাঝে ভাজ  টাগাইতে পারে না। চাগানা॥ চাগাড় .. 
হইয়। ছুইট! গাইঠ গায়ে গায়ে লাগিয়া, যা. ( চাগা+ড় )। উত্তেজনা, উৎসাহ। 
থাকে। . লতাইয়া যাইবার সময় চাঙ্গা, টাং, চেং"..ব্য. (স* চলদগ্া-_ 
গাঠে গাইঠে শিকড় হয়, এই হেতু এক : বৈদ্যকঃ| ওঃ চেঙা)। দশক্ক কর্দমচর 
স* নাম অংগ্রিবল্লিক!) তিনটা পর্ণ পৃথক | মতস্ত-বিশেষ (091/70060179103 £৪- 
বলিয়া নাম পৃথক-পর্ণা, এবং জলের টোকা : 014)। লাঠা মাছের মতন আকার। 
পানার (পৃশ্লি) মতন পর্ণ বলিয়। নাম: পাখনারশ্ধার নারঙ্গ বর্ণ (লাঠা দেখ )। 
ৃ্িপূর্ণী। (এই নামের অগত্রংশে হি* | লাফাইয়। লাফাইয়া যাইতে পারে বলিয়া 
পেটবৰান )। নাম চলদঞঙ্জ। 

চাক্ষুষ (প্রা" চাক্ষষ)''ণ. (স+)। চক্ষু [, 'ষ্. (স* চতুরঙলী )। চারি আঁগুল 
সাহায্যে প্রাপ্ত, দুষ্ট) প্রাঃ াক্ষুষ জান, পরিমাণ*পদের উচ্চতা, প্রাঃ_-নদীতে এক 
টাক্ষুষ আলাপ । চাঞ্জট মাত্র জল আছে-_অর্থাৎ পায়ের 

টাখ, চাক "ধাতু, (ল* চক্ষ ধাতু দর্শনে |. উপর পর্যন্ত ডুবে। 
স" টক ধাতু (তৃপ্তি) হইলে বা'তেও টক : চাঙ্খড়, চাঙ্গাড়'..ফা. (স* চতুরগ্লী হইতে। 
ধাতু হইত। তু* স* চক্ষণ বা* চাটনি। । চাঞ্জাট দেখ)। ছোট চাপ, চাগড়া, প্রঃ 
ও* হি* ম*তে-ও চাখ ধাতু)। চাখি, | সোনার চাঞ্খড়া (কবিকঃ)। 
চাকি_স্যাদ লই, প--চাকফিতে চকিতে ৷ চাঙ্জড়া (গ্রা* চেঞ্জাড়া) ''প. (স* চঙ্গ- দক্ষ 



[] ২৭২ ] 

' হইতে; উপহাসে অর্থাত্তর)। আদক্ষ, | সরুকরা কড়াইর ক্ষীর চাচিয়। লওয়!। 
অপ্রবীণ। (তু* চেনকা)। (২) চাঙ্ারী ; চাচা। টাচা-পৌঁছা-."( পুছ ধাতু দেখ । 
(দেখ)। ও সহচর শব )। চাচা ও পৌঁছ!। টাচা- 

চাঙ্গ-দোলা, চাংদোল! (গ্রা* চেংদোলা ) | ছোল!'''চাচ। ও ছোল! (সহচর শব )। 

“যা, চাং চাজী_ শাঙা। দেখ । আপা"! টাচ ব্য. ছুধ জাল দিয়া কড়াই হইতে 

চাং__বা* মীচা )। শাঞ্জায় ভার যেমন | যাহা টাচিয়া পাওয়। যায়। চাচনি "ষ্য. 

ঝ/লাইয়! লওয়! হয় তেমন হাতপ | (টাচধাতু অনি)। সোনা-গ্্র নিদর্শন- 
ধরিয়। (মানুষকে) শুন্যে উত্তোলন। ; সবুপ টুকরা) যাহা চাচিয়। লইতে গার 

টাঞ্ঠা-দোল! কর!__শাঁঞ্খাকে দোল! করিয়া | যায়। ঠাচনী-'ষ্য, (াচন1ঈ)। যে 

বহুন।  বাটালী দিয়। কাঠ ঠাচ। যাঁয়। চাচা... 

চাঙ্গা -.ণ. (স* চা; চঙ্জান্ত। শোভনে : ধাতু, (টাচ ধাতু আস্তে )। টাচান!। 

দ্ক্ষে_মেঃ। হি" চাঙ্াল!)। সুস্ব, : চাচর ''ষ্য. (সঃ চঞ্ল)। অতি চঞ্চল, ধক্গামী, 

শোঁতন, গ্;-_-জরের পর চাঞ্জা হওয়া! । | প্ঃ-াচর কেশ; করিল চাচর কেশে 

ৃষ্টান্তে, যার মন চ:ঙা। তার কেঠোয় গঞ্জা | কবরী সুঠাম ( মাঃ)। 

--এক পথিক গঞ্জান্নানে যাইত্তে যাইতে | চাচর '*ষ্য. (সৎ চর্চদী)। দোল-পর্বে অগ্নি- 

পথে এক মুচীকে এক-মনে জুতা সেলাই : উৎসবাদি হর্ষ-কীড়া। 
করিতে দেখে! সে গঞঙ্গান্নান করে না. চাচর -ষ্য. (বাঁ" টাচ1র)। যে বাশের ত্বক 

_ শুনিয়া পথিক আশ্র্য হইল । তখন মুচী: দ্বার কুস্তকার চাকে গড়া বাসন কাটিয়। 

উত্তর করিল, মূন চাঁজীা--সাধু হইলে, পৃথক্ করে (চেরাটি দেখ )। 

কাঠের যে বাটাতে জল রাখিয়া! সে জুতা | চাচ| ''ষ্য. (উর্দু । স* তাঁত হইতে । ত স্থানে 

সেলাই করে, তাহাতেই গঞ্জাদর্শন হইতে ! চ হয়। চ স্থানে ক হইয়া কাকা)। 
পারে। কাকা! (মুদলমানী ভাষায় )। স্ত্রী* চাচী। 

চাঞ্ারী (গ্রা* চেঞ্গারী )'' ষ্য, ( স* চাণ্ডা- ূ প্রঃ-_ খাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় আমার চাচা 

লিকা। ও* চাঙ্গুড়ি, হি* চঙ্জেরা, চ্জোরী)।. (চৈঃচ:)। উপদেশে, চাস আপন বাঁচা 

বাশের বেতীর বিস্তৃত-মুখ পাত্র। গ্রাঃ--; "নিজের মঙ্গল দেখ। 

শুনিয়া পসারী সব চাঙ্গড়া উঠাইয্লা (চৈঃ ূ চাচাঁড়ি .'ষ্য. (চাচ ধাতু হইতে টাচা+ড়ি)। 

চঃ)-_অধুন! চাঙ্গারী | বাথারি টাচিলে ষে অকর্মণ্য অংশ বাহির 

ঠাঁচ...ষ্য. (সৎ চঞ্টা | ও* চাচ)। বাঁশের] হয়। 

পাতল। বেতীর নির্মিত আবরণ ; টাটি। | চাট .'ধাতু, (বাঁ চাটা, ও* চাটিবা। হি 

টাচ ..ধাতৃ, (স* শদ ধাতু শাতন, ছেদন। স* | চাটনা, ম* চাটদে-চারি-ভাষাতেই চাট 

সদ ধাতু ভেদে। ও* তা ধাতু)। টাচি-- | ধাতু। স* চট ধাতু ভেদনে বধে হইতে 

শাঁতন, উল্লেখন করি, গঃ_কাঠ টাটিয়। | চাটুয়তি ) ঠাটি-_লেহছন করি; ৩? 
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চৈঃ চঃ। চাটা ॥ চাটনি..'ষ্য. তোজনাস্তে |. 

যাহ চাটিয়া খাওয়া যাঁয়। চাট, চাট, চাইট, 
চাটা-বাটী তোলা-আঁসন ও বাঁসশ্বান 
তোলা ; অন্তত্র বাস করা । 

চাটি ““য্য' মদ্য পানের পর ্বা্দ-পরিবর্তন চাটু'.'ষ্য, ( চ--বৈদ্যকঃ | তু স* তর্ছঘ। 

নিমিত যে দ্রব্য চাট! হয়। চাটা-পোছা! -' 

(পুছ ধাতু দেখ। সহচর শব্ধ )। চাটা ও 

পোছা। পাতা-চাটা ..ণ. যে কাঞ্জাল' 
উচ্ছিষ্ট পত্র চাটিয়া জীবন ধারণ করে) ূ 

অন্যের আশ্রয়ভাগী। চাটা..'ধাতু, (চাট 
ধাতু আস্তে )। চাঁটানা ॥ 

চাটনী-''জাল দেখ। ৃ 
চাটনী ''ষ্য, (হি*। স* চক্ষণী। চাট ধাতু 

দেখ)। স্বা্দ-পরিবর্তক অম্নরস-যুন্ত 

লেস্্। 

চাটা, চাটাই, (গ্রী* চেটা, চেটাই )..*যা. (ও* 
চটেই, হি* চটাই, ম* চটাই। স*চটু 

ব্রতীর আসন-_মেঃ| তু" স" কট -তৃণী- 
সন)। তাল কিংবা খেজুর পাতার বোন! 

আসন। (চাটা-রাট়ে প্রায়ই চেটা, তস্বে। 

চেটা। বোধ হয় চাটা হইতে তম্বে চাটী-_ 
শুদ্ধ )। চাটা বড়, চাঁটাই ছোট। 

চাঁটাল'.'ণ, (চাঁটা+আল)। চাটার তুল্য 

বিস্তৃত, বিস্তৃত। (চটাল দেখ )। 
চাট...ষ্. (চাট ধাতু দেখ )। পশুর পদাঘাঁত। 
( মানুষের লাথি )। (২) করতল্লের আঘাত, 

প্ঃ_-তবলায় চাটি মারা (চাটুয়া হইতে | 
চাটি ?)। ূ 

চাট-..য্য. (স* চট্ট; পালি চাটি__পাত্রাদি )। 
দীপ (চাটিগীয়ের ভাষা)। চাটি-গা দীপের 
গ্রাম। লোঁকে বলে এখানে এক ফকিন্র 

দীপ জালিয়া বাঁদ করিতেন। চাঁটিগ্রাম নাম 

সংস্কত আকারেচট্টল | ও 
চাটা..'যা. (চাটা দেখ)। ছোট চাটা। 

! 

) 

ও*চটু। তু* বা* করণচানু)। লোহা ব! 

পিতলের দূর্ভ। চাটুইয়া, চাটুয়ে..ব্য. 
চাটুতে পক ব্যঞ্জন; প্রাঃ-_মাছ চাটুয়ে। 

চাটুয়া, চেটো 'যাঁ, চাটু+উয়া-_সাৃশ্তে ; 
হি* চুন।-_স" চুলুক)। কর-তল। 

৷ চাটুজ্যা-.্য. (চট্টজা শব হইতে অপত্রংশে 
চাটুজা; ইহার অপভ্রংশে চাটুজ্য! )। 

ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। ( চটোপাধ্যায় 

দেখ)। 

 চাটুতি ..্য, (চট +পুর)। চটটবংশপুতর। 

চাড়-''চাড়ি দেখ। 
চাড়া . য্য. (চড় ধাতু হইতে চড়া, অগত্রংশে)। 

উধ্র্বআকর্ষণ, প্রাঃ--শরাসনে দিয়া চড়া 

(কবিকঃ)--অধুনা প্রায়ই চাড়!। গৌঁফের 
প্রীস্ত উধের্বে নয়ন, প্রঃ__গৌফে চাড়! 
দেওয়া। (২) মাটির ঘরের চাল তুলিয়। 
রাঁখিবার তোড়া ( তোলা )। 

টাড়াল-''ষ্য, (স* চগ্ডাল)। হিন্দুজাতি 
বিশেষ। স্ত্রী* টাড়ালনী। বন-চাড়াল:*' 

ব্য. (স* চণ্ডালিক|_বৈদ্যকঃ)। শিশ্বাদি 

বর্গের বর্ষাযুঃ বন্য শীক বা ছোট ক্ষুপ- 
বিশেষ (0016218001 01806, 1093100- 

এমা) 27185) | গাছ দেড় হাত ছুই 

হাতি উচ্চ হয়। পাতা ত্রিপর্ণ। পাশের 

ছুই পর্ণ গরমের সময় উঠে পড়ে । 

চাঁড়ি, চীড়-.ষ্য. (চল ধাতু হইতে চালি)। 

চালন, উৎসাহ, উত্তেজনা, প্রঃ-_কাজে 

চীড় না থাকিলে কাজ ভাল হয় না? চাড় 

গড়িলেই ফিকির বেরয় (টেকটাদ )। 

৩$ 
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চাঁতক..'ষ্য. (স*। হি* নাম পাঁগীহা) 

মশিখ পক্ষী-বিশেষ (160-010569৫ 

000100,. 00900%9691)। স্ত্রী* চাঁতকী, 

পদ্যে চাতকিনী। চাতক কোকিলের মতন 

পরভূত। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহে 'ফটিক জল" 

রবে ডাকে-_-যেন পিপাঁসায় কাঁতর হইয়া 

মেঘের নিকট জল ঘাঁন্রা করে। (চোখ-গেল, 

পাপিয়া! দেখ )। 

চাঁতর''*ফ্য. চাতুরী (ভাঃ )। (অপ্রাচঃ) 

চাঠাঁন 'ষ্য. (স" চত্বার, চত্বাল)। অঞ্জান, 

রকের নীচের উঠান। (কৃত্তিবাঁসে চৌ তারা)। 

চাতুরী''-ষা. (স*)] চতুরতা ) শঠতা। 

| 
1 
1 

টাদ...ফা, (স* টন্্র। স"্প্রা" চদ। ও. 

চান্দ, প্রাচীন বাং চান্দ, হি* চান্দ, ম* চান্দ, 

তেলুগু চান্দা-মাঁম! | শুং পু$ টান্দ, চান)। 

| রি ৃ + 
| কৃষ্ণবর্ণ । টাকা." 'ষ্য, (সৎ চন্দ্রক)। অর্ধচন্জাকার, 

অর্ধবৃত্তাকাঁর খিলান। চাদনী'''ণ. (স" 

চন্দ্রিনী। ও*চান্দনি, হি* চান্দনী, মৎ 
ঢান্দণী)। চন্দ্রবিশিষ্ট, জ্যোতক্াময়, প্রঃ 

--উজর টানি রাঁতি মন্দিরে রতন বাতি 

(চণ্ডীঃ)।...ষ্যঃ. চন্ত্রাকারে নির্মিত দেবস্বান) 
চক্্রাকার চত্বর, গ্ঃ--সমুখে দেখেন চক 

চান্দনী সুন্দর (ভাঃ)। (শৃংপুঃ- চানক)। 

টাদ-গুড়া (গ্রা* চাদ-কুড়া) "'ষ্য, (স* চন্ত্রক, 

চন্দ্রগোলিক1)। ক্ষুদ্র সশন্ক মত্ন্ত-বিশেষ 

(4১071985517, 181708)। চেপটা, কিন্তু চন্দ্রের 

মতন সম্পূর্ণ গোল নহে। পিঠের পাখনায় 
কাটা আছে। ভারতে, “চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি 

চান্দাপ্ড ড়! সোনা ৮ কোথাও কোথাও 

টা মাছ বলে । ( সৌনা-_স্বর্ণবর্ণ?)। 

চন্দ্র্রহ। টাদ-মুখ “যয. (ম* চন্রমুখ)। . চাদড় ব্য. (চাদ1ড়?)। চন্্রা দেখ, 
চন্ত্রতুল্য সুন্দর মুখ । চার্দ মুখা-''চন্্রতুল্য প্রাঃ-াদড় ঈশার যূল (ভাঃ)। 

সুন্দর মুখবিশিষ্ট। স্ত্রী টা্-সুখী।  চাদ-। চাদনী”' টাদ দেখ। 

বদন... টাদ-মুখ। চাদ-বদনী-. চ্রমুখী। : চাদ-সাই * ষ্য. (চাদ-সদৃশ-চাদসা4-ই )। 

টাদের কণ।''"চন্তরের টুকরা (আদরে শিশুর র বদ্ধমান নগরের প্রসিদ্ধ চক্জরাকাঁর খাজ|। 

গ্রতি)। টার্দের শোভ। ( গ্রা* শভা, ভূলে 

সভ1)..:(স*ৎ শৌভ, পুরাণে হরিশ্ক্ের 
পুরীর নাঁম )। চন্দ্রের চারিদিকের বিচিত্র- 

বর্টবলয় (001০098)। টাদ'' ষ্য. চক্জাকার 

চিহু। াছুরা, টেঁদো''ণ. (টাদ4+উয়া)। 
চন্দ্রীকীর চিতুযুক্ত ; মাথায় চন্তরীকার টাক 
যাঁব। ঠাদ-মারি...ফ্য. যে চন্ত্রাকার চিহবে 

গুলী নিক্ষেপ অভ্যাঁস করা হয়। চাদ-মালা 

**ষ্য, যে মালার াদ-মূর্তি আছে। প্রায়ই 
শোলা ও রাঙ্তার মালা । এপরাঃ--গলায় 

টাের মালা করে ঝলমল (মাঃ) টাদের 

মালাস্ষ্বহ্ চন্র-বিশিষ্ট। 

ূ 
| 
ূ 
ূ 

চাঁদা 'ষ্য. (স* চন্ত্রক) চাদ-গুড়া দেখ। 

(২) ময়ুরপুচ্ছের চন্ত্রাকার চিহু। 

টাদা..ষ্য, (টাদ+আ)। চাদ) এক অঙ্ক, 

গুঃ--খালি ছাগল! বুষে চাদ! ( খনার 

বচনে )। টাঁদামাম! ''ষা, (স* চন্দ্রমাঃ 

-টাদমা, অ* মম মাঃ চন্দ্র। অতএব 

টাদাম/-মা হইতে চাদামাঁমা__বস্ত,তঃ সহচর 
শব্দ। তু* তেলুগু চান্দামামা | লক্ষমা সকলের 

মা) পুরীথে, টাদ ও লক্ী উভয়ে সাগর 

হইতে জন্মিয়াছিলেন। এই হেতু চাদ! মামা 

হইতে পারেমু। অন্ত করণে সুজ্জি মামা ?)। 
আঁকাশের চন্দ্র (আদরে )। 
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টাদ1““ষ্য. (ফা* চদা! | তু* ছাদ1)। ব্যয়ে দেয় : চাপ. ''ধাতু, (ও ছগ, হি" ছাপ, ম* চেপ 
অংশ, দেয় টাকাঁ। টাদা বসানা- প্রত্যে | ধাতু। অতএব স* ধাতু বিকৃত হইয়াছে। 
কের দেয় নিরুপণ। চাঁদ! করা_-বায়ে | দ* চপ ধাতু চুর্ণীকরণে। চপ ধাতু হইলে 
অংশ গ্রহণ | টাদা তোলা__বায়ের অংশ | বা* হিণতে চপ ধাতু হইত, চাগ বা ছাপ 
উদ্ধার। ৰ হওয়া নুতন। বোধ হয় সং চর্ব ধাতু (চর্বণ) 

টাদিনী"'ণ.(টাদ দেখ | কিংবা স*চন্তিক! !. হইতে চাব_চাপ ধাতু । ছাপ দেখ)। চাপি 
_স* প্রী* চন্দিমা হইতে টাদিমা4ঈ- পেষণ, পীড়ন, আবরণ, আরোহণ করি। 
টার্দিমী_ চান্দনী )' চক্জরিকাযুক্ত। । চাপ, চাপা, চাপন, চাপনি | চীপ-..তার- 

টাদিমা...ফ্য. (স* চক্জিকা, সণ প্রা" চন্দিম! || | জনিত গীড়া) আকমণ। চাঁপদাড়ী-'মুখ 
জ্যোত্া | আবৃত করিয়া ঘন দাড়ী। চাপা ''আবরণ ; 

টাদী'.্য. (স" চন্দ্র রজত)। রুপা, শুদ্ধ রুপা ।। আবৃত, গুপ্ত; দ্বির বুদ্ধি, অ-পল 
চাদোয়া...ষ্য. (স" চন্দ্রা, চন্দ্রাতপ | চান্দা দেখ। (লোক) | চাঁপা-চাপি ''চাঁপের উপর 

হি* চন্দবা)। চন্ত্রীতপ, ঠাদ-আকা চাপ; প্রঃ চাপাচাপি করিয়া খাওয়া 

বন্ত্রাচ্ছাদ্ন। --অতিভোজন। উপর চাপ অতিরিন্ত 

চান ''ষ্য. (স" শ্নান--সান-চান। শৃন্ত-। ব| বাহ্ গীড়ন। চাপাচুপি (চুপ ধাতু 

পুরাঁণে চান, সিনাঁন। কদাচিৎ স্তান। অন্ত: দেখ। সহচর শব্ব)। আবরণ, গোপন। 

চলিত শব নাওয়া_না (স" আসা) ধাতু . চাপাটুপা”' গুগ্ত। ছুয়ার চাপিয়া বসা: 

হইতে )। স্নান। “চান-দান.. ব্য. ক্সান ও! বল প্রয়োগ ধীর! দ্বার অধিকার করা। জমি 

স্নানের পর দাঁন, ও12--সেই ঘাটে সব্ব _. চাপিয়া আইল-_জমিকে আবরণ করিয়া 

োঁক করএ চান দান ( শৃং পুঃ)। .. নুতন আইল। চাঁপ|..'ধাতু, (চাঁপ ধাতু 

চানক, চানকা.' চাদ দেখ। ৷ আস্তে )। চাঁপান, চাপানা ॥ চাপান...ষ্য, 

চাঁনকা, চেনকা...ফা. (বা* ছানা_শিশু+ ৷ যাহা আবরণ দেওয়া হয়, আকমণ, প্রাঃ 

ক-_ছানাক হইতে ?)। অর্বাচীন শিশু। | -বেড়িয়া মশান পাইকের চাপান 

চানকা''ধাঁতু, (চেতন-করা হইতে? চক্ষু (কবিকঃ)। 
অঙুকন হইতে 1)। চাঁনকাই__চেতন করি, ! চাপ..ষ্য. (সং চর্পটী)। খ্। প্রাঃ মাটির 

জাগ্রীত করি, প্রতিমার চক্ষু অঙ্কন করি।। চীগ-_বড় খণ্চ। 

চানকানা । চাপ" ঘ্য, (স*)। ধনুক) যোদধা, সৈশ্ঠ 

চান্দ ব্য. (স*চন্দ্র; সম্প্রা' চন্দ) | চাদ, (কৃত্তিঃ)) জনতাসহ যাত্রা (ও*)। চাপ- 

প্রঃ পররান্ধ। ভাত খাঁয়্য। চান্দপার| মু] গারি."ষ্য. (স* চাপ, ফা+ গরি )| ধন্থুক- 

(কবিকঃ)। (প্রাচীন বা*) ধারীর কর্ম (কবিকঃ)। (অপ্রচঃ) 

চান্া.. ষ্য.(স* চন্দ্রা)। চাঁদোয়া, প্রাঃ | চাপকান..ষ্য. (উদ চপকন। চাঁপাঁ_আবরণ 

উপরে টাঙ্গায় চান্দা( কবিকঃ)। (অপ্রচঃ) ; হইতে )। লম্বা জামা বিশেষ। 
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চাপটা, চেপটা...ধাতু, (স* চট, চিপিট | 
হইতে )| চাঁপটাই, চেপটাই-_পিষিয়া 
চিপিট করি, পিষি, গ্াঃ-_চলনভঙ্গী অতি 

সুরঙ্গী চাপটিলে জীবন মোর ( চণ্ডীঃ)। 

 চাপটান।, চেপটান| | 
চাপটি.' যা. ( স* চর্পটী হইতে )। মাটির 

চাপড় ; তৎসাদৃশ্ত, া?ঃ- চাপটি খাইয়া ৰ 

বসা_ নিতম্বে চাঁপিয়। উপবেশন (কিস্ত 
থাইয়! কেন 1)। 

চাঁপড়-.'ষ্য. (স* চর্পট,চার্প ট) | করতল দ্বারা 

আঘাত । 

করতাল দ্বারা মু আঘাত করি, চপেটাঘাত 

করি। চাঁপড়ান!। 

চাপরাশ'"'ষ্য. (ফা*)। দুতের চি হটচক 
ধাতুপট। চাপরাশী ''ষ্য. (চাঁপরাশ4ঈ)। 

চাপরাশ-বিশি্ট দূত, আর্দালি। 
াপা.'ষ্য. (স*চম্পক। চম্পকো হেমপুণ্পক2-- 

. অঃ)। প্রসিদ্ধ হেমবর্ণ পুষ্পতরু বিশেষ 

(1110116119 012100808)| বৃক্ষ সুন্বর, 

পাঁতা সুন্দর, পুষ্প সুন্দর কিন্তু, উগ্রগণ্থ। 

শীতকালে ফুল হয়, এক ফুল হইতে বহু ফল 

হয়। অগণ্য ফল-গ্রসব-হেতু গাছ দীর্ঘজীবী 

হয় না। (২) টাপাঁকলিকার সদৃশ সোনার 

কর্ণালগকার (কবিকঃ-_হেমমুকুলিক! কর্ে। 

টাপা অধুন! উঠিয়! যাইতেছে, এবং তৎ- 

স্বানে 'ইয়ারিং আসিতেছে )। টাঁপা-কলি 

'ষ্য, (স* চম্পক-কলিকা )। সোনার 

চম্পক-কলিকার হার। চাপা কলা-'*কল৷ 

দেখ। চাপা-নটিয়া'..নটিয়া দেখ। 
চাপ! নাম বহৃবিধ ফুলের নামে যুক্ত 

হইয়াছে ও হইতেছে। টম্পক-কলিক। 

মধ্যে স্ফীত, ছুই প্রান্তে পরু। এই 

চাপড়া...ধাতু, চাপড়াই_- . 

ৰ 
বা 
রী 

ৰ 

॥ 

। 
] 
1 

॥ 
1 

] 

| 
। 

| 
1 
] 

| 

। 

$ 

সাদৃশ্তে কয়েকটি নামের উৎপত্তি হইয়াছে । 
চম্পকবর্ণ, চম্পকপুষ্পও এক এক পুণ্পে 

সাদৃশ্ত থাকাতে সে সে পুণ্পের নামে চাপা 

যোগ ঘটিয়াছে। কনকণ্াপা.."ষ্ (স' 
কর্ণিকার। দ্র/মোৎপলঃ কর্ণিকারঃ পরিব্রযাধঃ 

--অমরে এই তিন নাম। কর্ণিকা কর্ণভূষণ 

অর্থ ধরিয়! কর্ণিকার শবে স্বর্ণালু হইয়াছে । 

(কর্ণিকার দেখ )। বোধ হয় প্রক্কত কর্ণি- 

কার-বৃক্ষ কনকাপা ৷ কারণ কনক-টাপার 

পাপড়ি উৎপলের মতন বহির্দিকে বাঁকিয়! 

পড়ে; পদ্মের যেমন কর্ণিকা আছে, কনক- 

চাপারও তেমন, কিন্তু সরু কর্ণিকাঁ আছে। 

কর্ণিকা আছে বলিয়া কর্ণিকার। পরিৰি- 

ধ্যতেইনেন পরিব্যাধঃ- চারিদিকে ব্যাপিয়! 

বাড়ে বলিয়া পরিব্যাধ। কনকটাপা গাছ 

দীর্ঘ হয়, সোনালু গাছ দীর্ঘ হয় না)। বদ্ধু- 
কাদি বর্গের দীর্ঘতরু-বিশেষ (1১:6:০3- 

09101010) ৪০০101101) 1 পাত বড়, 

চড়া অগ্ডাকার, রোমশ; পাঠীর বোটা 

পাঁতার মাঝে বিদ্ধ। ফুল বড়, উগ্রগণ্ধ; 

পাপড়ি শা! ৷ ফল লম্বা, পঞ্চপার্খব। (কোথাও 

কোথাও কনক-চাপ! ও মুচকুন্দ এক বলে। 

মুচকুন্দ দেখ )। কীঠালীন্চাপ! ""ষ্য. 

(আধুনিক নাম)। আঙা-আদি বর্গের 
লতীনিয়া ক্ষুপ বিশেষ (1809৮55 

3001801951105 )1 পাতা স্থন্দর; ফুল 

আপীত, কাঠাল-গণ্ধ, ত্রিদল। এক ফুল 

হইতে অনেক ফল জন্মে। বৌটার গোড়ায় 
অঙ্কুশ আছে। গোঁবরিয়। টাপ..“য্য. 

(আধুনিক নাম)। গুল বৃক্ষ দেখ। জহরী 
টাপা "ব্য. (আধুনিক নাম)। চম্পকাদি 
বর্গের ছোট-ক্ষুপ বিশেষ ( 1182110118 )। 
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সধধ্যাকালে পাঁতায় নুকানা ফুলের গণ্ধে  চাঁব ."ধাত, (চাপ ধাতু হইতে )। চাঁবি_ 
বহুদূর আমোদিত হয়। ছুলাল টাপা..ব্য, , জালাদি দ্বারা আবরণ করি। চাবা। চাবি 
(আধুনিক নাম)। হরিদ্রাদি-বর্গের পত্রময় ! জাল ..যে জাল দিয়! মাছ টাবিয়া ধরা হয়। 
শাক বিশেষ (77600001018 001028- ূ চাবা.**ধাতু, চা ধাতু আস্তে )। চাবানা | 

1107 )| ফুল শাদা, সথগণ্ধ। শীতকালে ৷ চাবড়া...ষ্য. ( স* চর্পট হইতে )। বিস্তৃত 
পাতা সুখাইয় যায়। ছুলি-টাপা ' যা. | - খণ্ড) প্রঃ_-ঘাসের চাঁবড়া_ঘাঁসময় 
(চাটিগায়ের নাম )। চম্পকাদি বর্গের দীর্ঘ-: বিস্তৃত মুৎখ্ড। , 
তরু বিশেষ (115870119 7651008109)। চাবা'""ধাতু, (স* চধিত হইতে )। চাঁবাঁই-_. 
ইল বড় বড়, শাদা, সুগণ্ধঘ। তুই. চর্ধিত করি। চাঁবানা | (পূর্ববঙ্জে প্রচলঃ। + 
ঠাপা “'ষ্য, (স* ভুমিচম্পক-_ আধুনিক )। , রাঁঢ়ে চিব| ধাতু )। 
হরিপ্রাদি-বগে'র ক্ষুদ্রশীক-বিশেষ (15০9010- চাবি "“য্য. (চাপ ধাঁতু হইতে । কিংবা চাপ-_. 
1০118 1০10009 )| বৈশাখ মাসে কুল ' ভিতরে কামানি থাকে বলিয়া । ও* চা 
ধরে, কিন্ত; তথন পাতা থাকে না । ফুল |. হি" ম* চাবি চাবিকাটি, অর্থাৎ যাহা 
প্রাতে ফোটে। ফুল শেষ হইলে পাত| : দ্বারা চাপ দেওয়। ঘায়। পুর্বকালের 
বাহির হয়। পাতা বড় বড়, অগ্ডাঁকার। _ তালায় কামানি চাপিতে হইত )। তালা। 
ইই-টাগা "যা" (বাকুড়ার নাম। বিনা (চাবি-কাটি কিন্তু গাঁচাঁি বারচাবি 
কারণে এই নাম। কোথাও কোথাও কীটমারি ! শবে কাটি নঙ্চেতালা। তু" ? পত়ুতি ০08৮5 
বলে। হি*তে মুখজালী )। অতিক্ষত্র শাক- 8 16)1 
বিশেষ (0109012, 0811721011) | ভিজা চাবুক.''ষ্য, (ফা*)। অশ্বতাড়নার বেত্র। 
জলা ভূমিতে ঘাসের মাঝে মাঝে জন্মে। ; চাবুক-সোয়ার ...ফা. (শবার-_অখারোহী ) 
শীতকালে ফুল ধরে। পাতা খর! বরণ, ক্ষুদ্র, | যে চাবুক মারিয়া ঘোড়াতে চড়িয়। ঘোড়াঁকে 
আধল! পরসার মতন। তাহাতে আগঠাল । শিক্ষিত করে। চাবুক, চাঁবক ''ধাতু 
কেশ খাকে। তদ্দারা কত ক্ষুদ্র কীট মারিয়া | চাবুকাই--চাঁবুক দিয়া প্রহার করি। 
খায়। এই হেতু কীটমারি নাম। অুলতান | চাবুকাঁনা, চাঁবকানা | 
টাপা..পুননাগ দেখ। চাঁম ''ষ্. (স* চর্ম। তু" ফা" চি্)। চর্ম; 

চাপাটা-.'ষ্য. (হি*। সং চর্পটা)। খল রোটিবা | এাঃ_-চাঁযের দোড়ী, চামের জুতা বিধবার 
াপাদার, চাপাদার ' ষ্য. (বা* চাপ ধাতু; অল্পৃশ্ত। চামড়াষ্য. (স* চর্ম 

+ফা* দার) | যে বেপারীর মাল পাল্লায় | চমর। কিংবা! চাঁম1ড়া স্বার্থে)। 
টাপাইয়! ওজন করিয়া অন্য বেপারীকে | বিশেষ চর্ম। (চাম ও চামড়ায় প্রভেদ 
দেয়। চাপাদারি.*'চাঁপাদারের বৃত্তি। অল্প। চাঁম_-সামান্য নাম, চার 

টাপান-"ষ্য. (চাঁপ ধাতু)। আবরণ, তা বিশেষ নাম। মানুষের গায়ের চামড়া, 
গাঁছড়ার গালেগ ; অতিরিক্ত আভিযোগণ । জীবিত চতুষ্ণদের চামড়া, মৃতপশুর চামড়া 
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ও ছাল, মর গৌরুর ছাল। ছাগলের ও | চর্মবন্ধনী; চর্মনিজিত হস্তবনখন-রজ্ছু 

মাছের ছাল। চামারে চাম কধায়। যেমন ; ( কবিকঃ)। 

চামের জুতা)। চামসা, চামসিয়া.' ণ. (চর্ম- চাঁমেলি.''ষ্য. (স* চম্পকেলি; চগ্ষেলি 

সদৃশ--চামসা ) চামস1+ইয়া_চামসিয়!। | -বৈদ্যকঃ। হি" চ্বেলী। শুংপুঃ_চামলী। 

তু* তামাটা, তামাটিয়! )। চর্ম-সদৃশ, চর্ম ূ প্রকৃত স* নাম জাতি)। মল্লিকাদি-বর্গের 
সদৃশ ছুশ্ছেদ্য, চিমস! | চাঁমুলী-"-্য পুষ্প-ক্ষুপ-বিশেষ (58091017187 07 ১০৪- 

(ঠুলী দেখ )। চক্ষু ট্যকিবার চামের ঠুলী। | 119 189019৩)। পাতা পক্ষাকার। রকম 

চাঁমচ, চাম্টা..ফ্য. (ফাঁ* চম্চহ্। তু" স* | ও বর্ষায় ছুল ফোটে। পাথরিয়া মাটিতে 

চমস)। ছোট হাতা, কুশী। ভাল জন্মে। জাই দেখ । 

চাঁমচিকা.“ষ্য. (স* চর্মচটিকা ৷ ও* চিমণিঅ|। ; চাঁর "ধাতু, (স* চারি ধাতু গতি )। চাঁর-_ 

হিৎ চিম-গাদড়-_অর্থাৎ চর্ম গিদড়-চর্ম  চাঁলন, বন্টন করি। চার।॥ (প্রায়ই চারা 

শৃগাল; তু* ই* 1108 16%)। চর্মপত্রী | ধাতু)। চারা ''ধাতু, (স* চারিত, চালিত 

গ্রাণীবিশেষ (001006185 01912178- 1 হইতে )। চাঁরাই_চাঁলিত করি, বিভন্ত 

(০5)। দেহ প্রায় ৫৬ আঁগুঁল। পুচ্ছ ; করি, প্রাঃ গ্রামে মাথট চীরাইয়া টাকা 

আছে। ফলতুক। মুখমণ্ডল অপেক্ষ। কান; তোলা । চারানা, চারা'ন॥ চারা": ঘ্য. (স* 

বড়। কানের পাতা বাছুড়ের মতন নহে। | চর ধাতু গতি, ভক্ষণ, আচরণ )। পক্ষী-মৎ- 

নাকও অন্ভুত। পুরাতন জীর্ণ মন্দিরে ৷ শ্তাদির তক্ষ্য, মতস্তাদির বিচরণ স্বান। চার! 

বীকে ঝাঁকে বাস করে) . -*ষ্য, পশুর বৃক্ষপল্পবাদি ভক্ষ্য) বৃক্ষশিশু 

চামাতি,..য. (স" চর্পপটী) চামের গটা। | যাহা চালিত-্থানস্তরে রৌপিত হইতে 
| চাঁমাটি .ষ্য. (স* চর্মপটা)। যে চর্মপত্রে | পারে। 

নাপিত খুরের ধার মস্থণ কবে। চার-দানা:" ষ্য. (স* চারক)। পিয়াল বাঁজ। 

চাঁমড়-."ণ. (স* চর্ম, বা" চাম+ড়)। চর্ম: পিয়াল দেখ । 

বৎ ছুশ্ছেদ্য, পঃ__নয় মণ চামড় লোহা : চার'-য্য. (সং চার-গতি। ফা চারাহ)। 

আসিল তখন (মাঃ), চিমড়। উপায়, গতি, প্রতিকার । না-চার ''৭. (ৰা 

চামড়া""চাম দেখ। ন1+চার। তু" ফাঁ* লাচার )। উপায়হীন। 

টামর-.'ফ্য. (স*)। চমর পুচ্ছ-ব্যজন। চমরী | ' বেচারা..'ণ. (ম* বি, চার+আ। ফা" 

দেখ। বেচাঁর! )। অ-গতি। 

চীঁমস| "'চাঁম দেখ । । চারি, চীর.* ষা. ৭. (স* চত্বারি)। চারি সঙ্।) 

চাঁমার...ষ্য, (স* চর্মকার, চর্মার )। চর্মকার ৪, চারি সঙ্ঘযক। গোটা-চারি ণ.অত্যন্প। 

* জাতিবিশেষ (ন্ত্রী' চামারনী); চর্মশিল্পজীবী; ; গো্টাশচারিক, গোটাচারেক'''ণ. প্রায় 

নীচ, কৃপণ (গালিতে)। চাঁরিটা। চাঁরিকোণ।'".গ, চত্তুকষোণ | চীর- 

চামুটি-..ষ্য. (স* চর্মযুদ্ি)। খজীমুগ্টি ধরিবার | খানা" -ষাণএকত্রে চারি-খাই-বোনা কাপড়, 
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চৌ-স্থতী কাপড়; রঙ্গিন সৃতায় চাঁরি 
খণ্ডে বিভন্তু কাপড় । চারিটা...ফ্য. (চারি 
ঘণ্টা)। চারি ঘণ্টা । ণ. চারি-সঙ্খ্ক | 

চারিটি'. ৭. চারি সঙ্ঘ্যক। চাট, চারটি ৭. 
অন্প-পরিমিত। চাঁটিখান...ণ. অত্য্প 
পরিমিত। চীরপাঁয়া...ণ. (হি* চারপাই )। 
চারিপদ বিশিষ্ট; খাঁট। চীর-পেয়ে ..ণ. 
(চারিপা+ইয়া )। চতুদ্পদ। চারি পোয়া 

। 

। 

॥ 

'**গ" পুর্ণ, চতু্পাদ। চারি ভিত **(ভিত 
দেখ)। চারিদিক। 

চার্জ", ( ই* 0191৫) | নিয়োগ, অভি- 
যোগ (আদাঃ)। 1 

চাঁল '“ষ্য. ( স" ) গৃহাচ্ছাদন; প্রতিমার উপ-. 

রিস্ব আকাঁশ। চাল লেখ।--প্রতিমার চালে 

চিত্র লেখন, ঞ18--করিয়া চগ্ীর ধ্যান 

তুলি ধরে সাবধান, আগে লিখে দশ অবতার 
(কবিকঃ - চালে ] চাঁল চুলা '“ষ্য. ঘরের 

চাল এবং চুলী--উন|ন) ইহা হইতে ঘরদার, ৰ 
অন্নসংস্বান। চাপ না চুলা টেকি না কুলা 
_-সংসারের আবশ্তক উপকরণ, সুতরাং 

অন্নসংস্থান | চাঁল-বাতা ''ষ্য. চালের বাতা | 

৷ চাল-**ষ্য. (চাউল শব্দের সংক্ষেপে । চাল চাল..*চীল দেখ। 
চাঁল.''ধাতু, (স* চালি ধাতু )। চালি__ 

চালিত করি। চালা, চাঁলন, চালনা, চানি, 
চালনী, চালা-চালি॥ মাথা চাঁল!_মাথা 
নিরন্তর চালনা । গোরুর গ! চালা--গোৰুর 
গাত্র চর্ম কম্পন | চাঁলা."'ধাতু. ( চাল ধাতু 
আস্তে)। চালাই-চাঁলিত ব! চলিত করাই, 
প্রেরিত করাই । চালানা, চালান, চাঁলানি, 
চালানী॥ চালান."'ষ্া. প্রেরণ, পুলিশ দ্বারা 
মাজিই্রেটের নিকট আদামী-সরূপ প্রেরণ 
(আদাঃ), প্রেরিত ভ্রব্ের, অর্থের তাঁপিকা- 

৷ চাঁলা ''ষ্য, (স* চাল+বা* আ)। 

পত্র (001০9) | চালানি...ষ্য. রপ্তানি। 

চালানী**"প, প্রেরণ-সন্বশ্ধীয়, প্রাঃ চাঁলানী 
কারবার। চালনা:.ষ্য. (চাল ধাতু )। 
তবষ পৃথক করিবার ছিদ্রপুর্ণ বৃহৎ আধার । 
চালনী...্য. (স*)। চীল-চালা, খই-চাঁলা, 
গুড়ি (চীল গু'ড়ি)- চালা--ছোট চালনী। 
ৃষ্ান্তে, চালনী আবার চু'চকে বলে__থচের 
ছিদ্র ছোট, চালনীর বড়) সুতরাং স্থচের 
ছিদ্র বড় বল! চালনীর সাজে না । নিজের 
বড় দোষ না দেখিয়া! অন্যের ছোট দৌঁষ 
দেখ! (তু* ছিদ্র অঞ্জেষণ )। 

চাল 

আছে যে গৃহের, প্রায়ই এক-চালা ঘর। 
চালা ঘর ''পাকা ঘর নহে। এক-চালা .. 

যা. একটি চালের ছোট ঘর। ছুচালা...ফ্য. 

ছুই পাশে ছুই চাল-বিশিষ্ট ঘর। চৌ চাল! .. 
ষ্য. চারিপাশে চারি চাল-বিশিষ্ট ঘর। আট- 

চাল1**“ষ্য. উপরে চারি, নীচে চারি চাল 
বিশিষ্ট ঘর। আট-চালার কাথ থাঁকে ন|। 

পর-চালা..'ষ্য. বড় উচ৷ ঘরের চালের নীচে 

পিড়ণার উপরে যে চাল থাকে। 

নহে )। চাউল দেখ । চীল-কল!...চীল ও 

কদলী ( নৈবেদ্যের)। চীল-চিড়া...ভাতের 
জন্য চাল, জলপানের জন্ত চিড়া । চীল-চুল৷ 
'“চাল ওঁ চীল রাধিবার চুলা। চীল-ডীল 
'চীল ও দালি। চীলানি...চালানি 
দেখ। 

৷ চাল, চাইল .'ষ্য. (স* চালি। চাল নহে.)। 

চলন, গমন-ভঙ্গি ; প্রঃ--সতরগ খেলায় 

বড়িয়ার চীল-_চাঁলি; রীতি, নিয়ম। চীল- 
চলন.'*ষ্য, ( সহচর শব )। চলন, রীতি। 
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বেচীল."ষা. (বি-চালি) | অরীতি, | চাঁলুয়া, চেলো...খরমুজ দেখ। চাঁউলের 
অনিয়ম। স্ু-চীল-“'ষ্য (স্চালি)। স্ুরীতি, 
সুনিয়ম | 

চালাক ''ণ. (ফাঁ* | তৃ* স* চালক )। চতুর। 

 চালাক-চতুর-"ণ. (সহচর শব্দ )। চতুর, 
ধূর্ত। চালাকি..'ফ্য.. (চালাক+ই)। 

চালাঁকের ভাব, ক্ষিপ্রতা, ধূর্ততা | উপর- 
চালাকি '*'চালকের অতিরিন্ত চালাকি । 

চালাকি মাঁরা-_চালাকি করা ( অশিষ্ট)। 

চালান, চালানি, চালানী ''চালা ধাতু দেখ। 
চালানি (গ্রা* চেলোনি )..'ষ্য, (চী+ 

পাঁনি)। চীল-ধোয়া জল। 
চালি..“ষ্য. (স*)। চালন, চীল। পাঁচালি ''ষ্য 

পর্দ-চালন। উপর চালি..*শতরঞ্জ খেলায় 

--খেলোয়াড়ের চাঁলির অতিরিন্ত চালন । 

চাঁলিতা, চীলতা! *ফ্য. (সৎ চারিত্রা। চারিত্র 
-_তিস্তিড়ি বুক্ষ_-শবকল্পঃ। বোধ হয় 

তেঁতুল ও চালিতা অন্ন বলিয়। উভয়ের 

এক নাম হইয়াছে । কবিকঃ__চাঁলিতা । 

ও* নাম ওউ-_স* ভব্য)। উদ্যানজাত 

অম্-ফল-তরুবিশেষ (1)11191718 50০01- 

০৪৪ )। বৃক্ষ স্থনার, পাতা স্থনর। বর্ষ! 

আরম্তে বড় বড় শারদ ফুলধরে। ফল 

পাঁচট| পুষ্পের বহিচ্ছদে আবৃত থাকে। 

এই বহিচ্ছদ আমাদের খাদ্য হয়| 

চালুতি (গ্রা* চেলুতি )*'ষ্য" (চাউলের 
গাচীন শব্দ চালু) চালু বৃত্তি যাঁর)। চীল- 
বিৰেতা । (কবিকঃ- চালুকী )। 

চানপুয়া, চেলো পোঁকা...ফ্য. ( চাউলের প্রাচীন 
শব্ধ চাঁলু। চালু+উয়1)। ইটবর্ণ ছোট 
দৃঢ়পত্রী পতঙ্গ-বিশেষ ( %6৫৮11)| পুরা" 

তন চাউলে থাকে। 

- -+777777-7- শশী টি শী শশী শা শী” 

আকারের বীজ বলিয়! নাম? 

চাঁষ ''ষ্য. (স')। কৃষি, ভূমিকর্ষণ, প্রাঃ-_চাস 
চসিয়! গোসাঞ্ঞি লাঙ্গল তুলিল (শৃং পু$)। 

চাষ-বাস .'ষ্য. কৃষি ও স্িতি, কষিকর্মাদি 

(প্রায় সহচর শব্ধ )। চাষা ''ষ্য. (চাঁষ+ 

আ । ও* তসা-চস্বানেত)। চাঁষ 

জীবিক! যাঁর (শ্রায়ই চাষী) অভদ্র। 
চাঁষা-ভূষ "'ষা, (৩*তেও চসা ভূসা। 

চাঁষ ভূষা যার; কিন্তু অর্থাস্তর হয়। মহিষা 
হইতে তইষ|ভোধা-ভূষ। বোঁধ হয়। 

মহিযা-_মহিষ'পাঁলক)। অভদ্র গ্রীমা | চাঁষ| 

কৈবর্ত ''ষ্য. যে কৈবর্তজাতি চাষী হইয়াছে। 

চাঁষ-ধোবা**ষ্য. যে ধোব! চাষী হইয়াছে । 

চাঁষাঁড়া, চাষাঁড়িয়া, চাষাঁড়্যে ''প. (চাষ+ 

আড়-চাষাড় চাষ করে যে) তর্ভাঁব- 

বিশিষ্ট- চাষাড়া। চাষাড়া + ইয়!-- 

চাষাড়িয়া )। চাঁধা-তুলা আঁচরণ'বিশিষ্ট | 

চাষী ''ষা. (চাষ++ই )। যে কৃষি করে; 

যার কৃষি আছে, গ্রঃ-_বামুন চাষী, চ।ষী 

কৈবর্ত। চাঁষি-বাসী ' ণ. কৃষি-্বারা শ্থিতি__ 
জীবিকা ষার। 

চাহ ''ধাতু (চা ধাতু দেখ)। চাহা, চাঁইন, 

চাহনি ॥ চাহা ''ধাতু. চাহ! ধাতু আস্তে) 

,চাহানা ॥ 

চাহা ''ষ্য, (৫? স* চাষ শব্ষের অপভ্র*“শে ? 

কিন্তু চাষ পক্ষী অন্য। নীলক দেখ । 
ও* চা)। কুলেচর-বর্গের পক্ষী-বিশেষ 
(90100, 081110590  621110781198 )। 

বঞ্জাদেশে শীতকালে জনা ও বিলে দেখা 

যায়। চিল্ক। হুদ চাহ! পাঁখীর জন্য বিখ্যাত 
আছে। | 
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চাঁহারম ''৭. (ফার্ট চাঁহারুম )। চতুর্থ । 
চি.'“ধাতু, (স* চিৎ ধাতু সংজ্ঞানে, জাগরণে)। 

চি ই--সচেতন হই, জাগি। চিয়া॥ চিয়া, 
চিআ.**ধাতু, (চি ধাতু আস্তে )। চিয়াই 

-জাগাঁই, সচেতন করাই । 

(চিতা ধাতু দেখ) 

ছিক.."ষ্, (স* চিলমীলিকা-_কণ্ঠীভেদ__ 

শব্বকল্পঃ )। সোনার কষ্ী-বিশেষ | 

চিয়ানা ॥ 

চিক্-চিক."*চক্ চক দেখ । চিকৃ-চিক!."*চিন্কণ |: 

চিক-চিকা'ন ॥ 

চিকটা, চিকটিয়া, চিকট্যে...ণ্. ( সং চিন্কণ 

হইতে । ও* চিকট|; হি* চীকট, চিকনাহট 

-চিন্বণৰৎ | চিক্ণণা--চিকট| | চিকট|1 

ইয়া-_-চিকটিয়া)। তৈল-লেগ হেতু চিন্বণ; 
আঠাল, গরঃ--চিকটা মাটি। তেল চিকটা 

"তেল থাকাতে চিন্কণ, পরে ধুলি-ুস্ত, 

প্রঃ--তেল-চিকটা কাপড়। 

চিকণ...ণ. (সৎ চিন্কণ)। মন্যণ, চক্চকা, 

প্রঃ--ভাঁলে চুড়া চিকণ (জ্ঞানদাসঃ)) 

সুন্দর, সরুঃ প্রা৮_চিকণ গীঁথনে বাড়িল, 
বেল! (ভাঃ) (চিকন দেখ)। চিকণ 

কাল...চিন্কণ কৃষ্ণবর্ণ, চিন্ধণ কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ, 

প্রঃ-চিকণ কাল! করিয়াছে থানা (চণ্ডীঃ)। 

চিকণ| ''ণ. চিক্কণ। চিফণাই"**ষ্য. (সং 

চিন্বণত্ব। বাঁ* চিকণ+4আই)। চি্বণতব, 

দীপ্ত । চিকণা "ধাতু, চিকণাই--চিক্পণ 

হই। চিকণানা॥ (ভারতে, বিননিয়া 

চিকণিয়। বিনোদ কবরী--বাঁশতে বিনন 

চিকণ ধাতু নাই। বোধ হয় অনুপ্রাস- 
প্রয়াসে ভূলে বিননিয়া চিকনিয়া। বিনা- 

ইয়! চিকণাইয়।বিনিয়ে চিকণিয়ে হইতে 

পারিত)। চিকণিয়া'*ণ, * চিকণ-চইয়| 

1 

 স্বার্থে)। চিকণা, প্রাঃ-শ্তাম চিকণিয়া দে 

(জ্ঞানদাসঃ)--দে-_দেহ; হলদি জিনিয়া 

তম্থ চিকণিয়! ম্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে রাখি 

(ভাঃ)। 

চিকন'*'য, (ফা*)। স্থচ দিয়! কাপড়ে ফুল- 

" তোল। চিকন-কাজ ''কাপড়ে ফুল-তোল! 

কাজ (50010101091) | 

৷ চিকারী--'ষ্য, (হি*। স* তন্ত্রিক! 1 | সেতারের 
ডাণ্ডীর গায়ে বদ্ধ ছোট পাকা তার। 

চিকি "যয. (স* চিন্কণ। চিন্কণী__পুগফল-_ 

শব্কল্পঃ)। জলে সিদ্ধ-করা স্থপরী (বোম্বাই 

৷ প্রদেশে চিকণি নাম চলিত আছে) স্তুপরীর 
বীঁজাঙকুর (০৮৪4১৪৫) (বোধ হয় এই অর্থে 
চক হইতে চাকী, চিকী আসিয়!ছে )। 

চিকিচ্ছক (গ্রা* )**্ষ্. (ষ* চিকিৎসক। 

| ও* চিকিচ্ছক )। বৈদ্য | 

৷ চিকিচ্ছ! (গ্রা" ),."ষা, (স* চিকিৎসা । ও, 

চিকিচ্ছ! )। রোগ-চিকিৎস।, প্রতিকার । 

চিকিটা-."ণ. (চিকট! দেখ। কিংবা সং 

চিকিল--পঙক-_হেমঃ। ও* চিকিটা )। 

আগল, গুাঃ_-চিকিট৷ মাটি। 

চিকুর."'ষ্য.( স* চিকুর- চপল; ইহা হইতে 

বা* অর্থ বিছ্যুৎ)। আঁকা বাক। বিছা, প্রঃ 

_"কাঁলা মেঘের উপর যেন চিকুর পরিপাটি 

(কৃতিঃ কিং); ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে 
চিকুর (কৰিকঃ)); চিকুর গড়গড় ( মাঃ)। 

(রাট়ে কদাচিৎ বিজুল-লত| ৷ যশোরে ক্বিলিক, 
চাঁটিগায়ে খাঁড়া জিলিক মারা । জিলিক-_ 

স* চিলমীলিকা। রাঁটের ভাষায় চিকুর-_ 

আঁক-বীক| বিদ্যুৎ এবং চিকুর হান।-_হানা 

আকুমণ। বহুদুরের বিদ্যৎ--যাহার দীপ্তি 

মাত্র দেখ| যায়, তাহা--নলপায় |) . 
৩৬ 
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চিঞ্জাড়ী ..ষ্য. (স* চিলিম, চিঙ্জাট--শব্ কল্পঃ)। কারণ তামুক-মাঁথ! চিটা কেহ খায় না। 

ছোট জাতীয় ইচলা মাছ। ঘুম! চিঙাড়ী... : চিটিকা...য্য, ()। বাদ্যবিশেষ, ঘুজ্য র-বাধা 
(ঘুসা দেখ। স* চিঙ্জাটা )। ক্ষুদ্র জাতীয় দুইখ্ কাঁ্ঠ-মাত্র। 

চি্জাড়ী-বিশেষ। গলদ। চিঙ্গাড়ী'' যা. (হি* | চিঠা."'ষ্য. (স* চিট ধাতু প্রেষণ হইতে । হি* 
গলদা--পঙকময়, স* কর্দ_কাদা| )। কাদ! : 
জলের চিঙ্গড়ী-বিশেষ (কলিকাতায় )। ৃ 

চিচকার (গ্রী*)''ষ্য. (স* চিৎকার । ও 

চিচকার )। চিৎকার । 
চি-চি '*ব্য, (স* চিৎ ধাতু সংবেদনে। তু" | 

চিৎকার)। ক্ষীণ আর্তনাদে, শুদ্ধকঠে : 
আর্তনাদে, পরঃ-_পাঁখীর ছান| টি-টি করে, 
গল! শুখাইলে বুগ্র মানুষও চি-টি করে। 

চিচিঙা! ..ফ্য. (স* চিচি | ও* ছচিনা।)। ূ 
কুম্মনডাদি বর্গের গ্রামজাত প্রতানী বিশেষ | 

চিঠ্ঠা, চিঠ্ঠী হইতে বাঁণতে চিঠা, চিঠি। 
গ্রা* চিটি ; চিটা )। যে লিপি প্রেরিত হয়; 

জমিদারী সেরেস্তায় গ্রামের জমির হিসাঁব- 

কাগজ, অন্ত নাম খসড়া । হাত-চিঠা...ষ্য, 

স্বীকার-পত্র, দ্রবাঁদ প্রেরণ নিমিত্ত অনুক্ঞা- 

পত্র। চিঠি, চিটি'"'ষা. (চিঠা হৃস্থে চিঠী1)। 

লিপি-পর। চিঠি-পত্র ষ্য. (সহচর শব )। 

পত্র । চিঠি-চাপাটা '*'ষ্য, (চাপাটা- 

পত্রাকার বলয়! সহচর)। চিঠি । চিঠি জারি 

করা-_(জারি দেখ )। পত্র প্রেরণ। 

(51781:0-20010. 11100005800)65 21- র চিড়'''ধাতু. (স* চড় ধাতু হইতে চড়ি-কদ্ধ 

ফল লম্বা সর্পাকার। হোঁপা 

নামও আছে ূ 

60172) | হই)। চিড়ি_কৃদধ হই। চেড়া, চিড়ন। 
চিড়া' ধাতু. (চিড় ধাতু আস্তে)। চিড়ানা ॥ 

| চিচ্চিড়া-*'ণ. (চিড় চিড়া দেখ)। উগ্রস্থভাব। : চিড় ."ষ্য, (স* চীর্ণ__বিদীর্ঘ হইতে )1 চিরিলে 
চিট...য্য. ( স* চিন্তণ হইতে | তু* টট্-চট )। 

তৈলাদি লেপ, আঠা। চিটা .'ণ. (চিট +আ।)। 

চিটযুত্ত, প্রঃ__তেল-চিট!। চিটনি-'৭. 

আঠীল, গঃ-_তেল চিটনি_তেলে আঠাল। 

(বোধ হয় চিটানি- চিট1+কানি- টট্চটা । 
বন্ত্রথ্ )। "ধাতু. চিটাই--ভাতের মঞ্চ 
কিংবা অন্য আঠা লাগাই, পরঃ-_ভতী স্থৃতা 
চিটাইয়! শুখাইয়। কাপড় বোনে । চিটানা | 

বিদীর্ণ করিলে যেমন ফাট ব| সন্থি হয়। 

চিড় খাওয়া, মারা"-চিড়-ফাট হওয়! | চিড়- 

ফাঁট.' (সহচর শব্)। সরু ফাট, প্াঃ__কাঠে 

ও পাকা কীথে চিড় ফাট হয়। চিড় চিড়'"* 

ব্য. ফাটিবার শবে। চিড়-চিড়া, চিড় 
চিড়িয়া, চিড় -চিড়্ে ' ণ. য।হা ফাটায়, প্রাঃ 

.-চিড়ংচিড়। রোদ--গ।-ফাট! রোদ, কাঠ 
ফাটা! রোদ। চির-চির দেখ। 

চিটা-..ফ্য. (স* উৎ-শিষ্ট হইতে শিঠা, শিটা, | চিড়-চিড়া-"'ফ্য. শীর্ণ গুল্সাকার ঘাস বিশেষ 

শোঠ। হি* ছোআ। শিঠ|, সিঠা দেখ। 
চিট আছে বলিয়! চিট! নহে )। শোঠ গুড়, 
তামুক মাথিবাঁর চট্-চট! আদগ্ধ গুড়) প্রাঃ 
__স্থুরম পাইয়া চিনি পরিহরি চিটাতে 

(1)15109115 060101119115) 

চিড়া, চিড়া (উ* চিড়ে )..*ষ্য. (স* চিপি- 

টক-_চিইটা-চিড়।। চৈঃ-মমুতে চি ড়া, 

ও" চিড়, হি* চুড়া)। চাউল টেঁকিতে 
আদর এত (চণ্ীট-_এই চিটা-_শোঠগুড়। | চেপটা করিয়া যে শুফ খাদ্য হয়। রাঢে 
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ভাজ!"".চিড়! ভাজিলে যাহা হয়। (চিড়-দই, 
চিড়া-মুড়কী,_এইবুপ প্রয়োগ ।) চিড়া দই 

ছুতারে চিড়া কোটে। (কবিকঃ দেখ)। চিড়া- করার তুল্য পৃষ্ঠে শয়ন করানা ( হি*-তে চিৎ 
ও পট-_পরম্পর বিপরীত )। (সণতে উৎ- 
কুটম্ বা উত্তান-শয়নম্ )। 

পাক! শ্রা্দে ভোজন সম্ভাবন|। পূর্বকালে 
লুচী প্রচলিত ছিল না। উপমায়, শুধু কথায় 
চিড়া ভেজে ন|__কথাঁয় কাজ হয় ন॥, অর্থ | চিত...ফ্য. (স*চিত্ত)। চিত, প্রঃ_লোভ 
চাই। চিড়ার বাইশ ফের...গণিত-বিশেষ। ; বাড়ে চিতে (পদে)। 
দাড়ীপাল্লার প্রত পাল্লায় প্রথমবার একটি : চিতই..*পিঠা দেখ। 
একটি চিড়া, দ্বিতীয় বার ছুইটি ছুইটি, | চিতল...ব্য. (স* চিতল, চিন্রফল। ও* 
তৃতীয়বার চাঁরিটি চারিটি, চতুর্থবার আটটি ৰ চিতন্ত )। ফলই তুল্য শকলী মৎস্য বিশেষ 
আটটি, এই কৃমে বাইশ বার রাখিলে যত | (1০697069115 ০165819 )] কিস্তু ফলই 

হয়, তত। অর্থাৎ ২+৪+৮+১৬. | অপেক্ষা দ্বিগুণ বড় হয়। উপরের ঠৌঠ 
বাইশ বার-২৯ +২২+২৩+২৪..২২৭ | লঙ্কা, দেহ চেপটা, লেজা কূমশঃ সু । নদীর 
-২ (২২২ --১)-০৮৩১৮৮,৬০৬ | মাঝারী ূ মিঠা জলে থাকে। 

আকারের ১০০০ চিড়া 'ওজনে ১ তৌল৷ ূ চিতা ' য্য. (স*। চুলী চিতায়ামুদ্ধানে-_ 
হয়| এই হিসাবে বাইশ ফের চিড়ার ওজন । মেঃ)। শ্শান-চুল্লী। চিতা-ভন্ম ".ফ্য. (স+) 
গ্রায় চারি মণ হয়। চিড়ার বাইশ ফেরে; শ্মশানচিতার তম্ম। রাঁবণের চিতা অলা-_ 
পড়া__ছুরৃহ গণিতে, দুশ্চিন্তায় গড়া। লোকের বিশ্বাস রাবণের চিত! চিরকাল 

চিড়িক'. ব্য, (চিড় “চিড় দেখ । চিড় কর জলিতেছে। ইহা হইতে, মনের নিরন্তর 
চিড়িক)। চিড়শকে, প্রঃ--চিড়িক করিয়া | জালা। 
ফাটা । চিত|.'“ষ্য. (স* চিত্রক ) চি; প্রঃ--কাপড়ে 

চিড়িতন, চিড়িয়া...তাস দেখ। চিত পড়া_-কাপড়ে ক্কষ্ণবর্ণ চিন হওয়া, 
চিড়িমার ''ষ্য. (হি*)। ব্যাধ, যে চিড়িয়া | ছত্রাকাদি শ্রেণীর হুক্ষম উদ্ভিদ ( 7683) 

_-পাখী মারে। জন্মিয়! কৃষ্ণবর্ণ চিছ্ু হওয়া । (২) কৃষি- 

চিড়িয়। “'য. (হি* | স* চটক হইতে)। পাখী । | জাত শস্যগাছের ছত্রাকী রোগ-বশতঃ 
চিড়িয়া-থানা '*ষ্য. পক্ষী-্থান; গশুপক্ষী-। পাতায় কৌটা ফৌটা বিবর্ণ চিছনু। (৩) 
শাল! | নিবিষ সর্পবিশেষ (চিতী দেখ )। (৪) 

চিৎ্-'ণ-(স* চিত! হইতে )। পৃষ্ঠে শায়িত, | (স* চিত্রকায়)। বাঘ দেখ । (৫)ক্ষুপ 
প্রাঃ চিৎ করা, চি হইয়া শৌয়।_চিতায় ; বিশেষ। পাত! একোত্বর ) শীষে ফুল ধরে; 

মৃতদেহ যেমন পৃষ্ঠে শ্বাপিত হয়, তেমন : ফুল পঞ্চদল, সরু কলিকার মতন। শাদা 

শায়িত করা, তেমন শর়ন। চিৎ-পাঁত '*চিৎ | চিতা ও লাল চিতা, ছুই জাতি। শাদা চিতা 
হইয়া পতন। চিৎপাঁত করা-*চিতাঁয় গুতন : (স" শ্বেতচিত্রক | 2181715280 2৫5187109) 

চিৎ ধাতু. (স* চিৎ ধাতু জাগরণে)। চিতি-_ 
জাগি, সজ্ঞন হই। চেতা, চিতন। 
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কদাকার, সারা বৎসর শাদা ফুল ধরে। লাল চিন (চৈঃ চঃ) 1 ধাতু (স* চিন্নু)। 

চিতা (স* রক্তচিত্রক। £101012989 10568) | চিন--অভিজ্ঞান করি। চেনা॥ বিপঃ-_ 
ঝুকিয়া পড়ে, ফুল লাল, রঙজানের মতন। | অ-চেনা। চিনা...ধাতু (চিন ধাতু আস্তে) । 
উভয় জাতিই বিষাকু। চিনানা, চেনান! ॥ 

চিত|...ধাতু. (চিৎ ধাতু আস্তে )। চিতাই-_ । চিন্চিন '*চন্চন দেখ । 

জাঁগাই, সচেতন করাই, স্মরণ করাই; উগার। চীনি, চিনী, চিনি"**ষ্য. (এই শবের বুৎ্পত্তি 

দাত করি। চিতাঁন, ঠেতাঁনা ॥ চিতান (গ্রা* | কি? কেহ মনে করেন, চীন দেশের নাম 

 টিতেন)-."ষা, কৰি-গানের দ্বিতীয় অংশ, | হইতে চীনী। কিন্ত, চীনারা ভারতবর্ষে 
মহড়ার পরের পদ । চীনি করিতে শিখিয়াছিল। স* খণ্ড হইতে 

চিতী...ধ্য. (স* চিত্রসর্প, চিত্রা্জ-__বৈদ্যকঃ) : চীন ভাঁষায় নাম কাঞ্জে হইয়াছে । কেহ 
খয়রা রঞ্জোর গায় ১1০ দীর্ঘ গৃহ সর্প বিশেষ। | মনে করেন, চীনা (স* চীনক )-শস্যের 

মাথা হইতে দেহ স্পষ্ট পুথক নহে; মাথা ন্যায় আঁকার বলিয়া চীনী। ও*তে কন্দ 

চাপা, ঠোট ফোলা, চোখ ছোট | দেহে শাদা ! চিনি, হি“তে চীনী খাড় ভরা, মণ্তে শাখর 
শাখা থাকে । ঘরে থাকে বলিয়! এই চিতীর, (স* শর্করা), আসা*তে চেনি। ফা" 

_ নাম কীথুয়া_কেঁথো চিতী | ডোমনা চিতী, | শীরীনী, শীর্নী (মিষ্ট; ফা* শীর-স* 
ধোমন চিতী.*'এক জাতীয় ভয়ঙকর সর্প ক্ষীর) শবের গ্রা" শিনী_-চিনী, চীনি আসা 

(কিরাইত দেখ )। কথায় বলে, যদি থায়। অসম্ভব নহে। তু" ও* নবাত-_(স" 
ডোমন! ডাক বামনা-__ডোমনা চিতীর কামড় | * নৈবেদ্য)--চীনি। স* সিতি শবে শর্করা 
এমন সাঁজ্বাতিক | (মৃত্যুর পূর্বে প্রায়শ্চি্ত ; বুঝায়। কিন্তু; ত স্থানে ন প্রায় হয় না। 
নিমিত্ত ব্রাহ্মণের প্রয়োজন )। চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস কবিকঙকণে চিনি শব্ধ 

চিত্র...ফ্য. (স)। বিচিত্রবর্ণ মেঃ); আলেখ্য। | আছে। কিন্ত; বানানের প্রমাণ পাওয়া 
চিত্রকর''*ষ্. (স*)। চিত্র লেখে যে; | যাঁয় না। চিনি অপেক্ষ! চীনি, বানান 

জাতিবিশেষ। চিত্রগুপ্ত.*ষ্য. (স*)। যমের উচ্চারণ তুল্য হয়। চণ্ডীদাসে,_-স্ুরস 

লেখক (মেঃ)। চিত্রশালা'.-ষ্য, (স*)। র পাইয়! চিনি পরিহরি চিটাতে আদর এত; 

চিত্র-রক্ষা-শাল! (৪1 81101 )। চিত্র: জ্ঞানদাসে,_এ ক্ষীর মোদক চিনীক দলক 

বিচিত্র 'ণ' (স')। চিন্র থাকাতে অদ্ভুত; কে তোর আঁচরে দেল )। শর্করা | দৌবারা 

নানা-বর্ণযুক্ত। মান-চিত্র ''ষ্য. (স*)। | চীনি...ছুইবার নির্মলীকৃত শর্কর! | চীনির 

দেশের নগর নদী পর্বত প্রভৃতির পরিমাঁণা- ' বলদ”*'ষে বলদ পিঠে চীনি বহে। লক্ষণীয়, 
মূযাঁয়ী স্বাননির্দেশক চিত্র (1789 )। নিজে ভোগ না করিয়া অন্তের ভোগ সাধন 

চিন (্রা").''ষ্য. (স* চিত) চি, প্রঃ£নহি . করে। রেয়ান চীনি...ধ্য.(হি* রেবান্দ চিনী)। 
রেফ নহি রূগ নহিছিল বন্ন চিন (শৃং পুঃ) | হিমালয়ের বৃক্ষ বিশেষ (131)821, 
রেখা রূপ বর্ণ চি ছিল না; ছুই ঠাঁই | €২11881)1 হইতে প্রাপ্ত উষধ দ্রব্য । 
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চিন্ত-'ধাতু. (স* চিন্ত ধাতু)। চিস্তি_স্মরণ হইতে। যাহা দ্বারা চিপিট-_-চেপটা করিতে 

করি, প্রাঃ-_ভাবিয়া চিত্তিয়া, চাইয়া-চিস্তিয়। | পারা যায়)। ছোট সীড়াশী বিশেষ 
এই ছুই পদ পাওয়া যায়। চিন্তা ॥ চিন্তা] সন্না।"**ধাতু, চিমটাই_-আঙ্খলের চিমটা 

মণি'""ষ্, (স*)। (সণ্তে) এমন মণি যে; দ্বার! গীড়া দি-ই | চিমটানা | 

ধারকের যাবতীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়? ভগবান ; চিমটি '“ষ্য. ছুই আঙ্জাল দিয়া! চিমটা। চিমটি 
হরি। _কাটা_চিমটি দ্বারা চর্ম আকর্ষণ। (চর্ম 

চিন্ত.'"যা, ( চিমটা ?)। কুলেচর জালপদ দীর্ঘ | শবে টি প্রত্যয়? ভু" কানটি-_কান টানা) 

শ্বেতবর্ণ পক্ষী বিশেষ ( 92০০71. | চিমড়, চিমড়...ণ. (চাম+ড়, ডা। তু" চাঁমড়) 
11869169 1500019018)| চঞ্চ চেপটা, : চর্মের মতন যাহা সহজে ভাঙ্গো ন। 

যেন ছুই খান চামচ (ইহা হইতে হি" | চিমনি...ফা, (ই* 011117)1 ধূমনির্গম- 
চাঁমসবাজ। ই* 9০০71)। বঞ্জে | নালী; দীপের ধ্মনির্গম নলী। (স* তেমনী)। 
কদাচিৎ দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতে প্রসিদ্ধ |! চিমসা...ণ. (চাম+সা- সাদৃস্তার্থে)। চর্ম 

চিনা “ষা, (চিনা, কিংবা চিহ্ন হইতে )। ৷ সমৃশ দুশ্ছেদা, চর্মগন্ী। 
চিরনীর মতন সরু তাল বাঁধ! ( ছুতারের। | চিয়া, চিআ.. ধাতু, চি ধাতু দেখ । 

| 

ও* চিতারনা।)।  চির."'ধাতু. (স* চর ধাতু ভক্ষণ্টে চীর্ণ__বিদীর্ঘ 
চিৎ (গ্রা*)" ৭ (সৎ চিছ্রিত। তু" গণিত- | চিরি ধাতু বধে)। চিরি-বিদীর্ণ করি, ছুই 

কার--গণৎকার )] চিহ্িত। ভাগ করি। চেরা, চিরনী॥ (কাঠ চেরা. 
চিপ "ধাতু (চাঁপ ধাতু দ্রেখ)। চিপি- সব | শস্ত্রাদি দ্বারা ল্ব। ছুই খণ্ড কর) কাঠ চেলা 

দব্য দিয়! চাপি (চওড়া দ্রব্য দিয়! চাঁপা )। , --কুড়াল দিয়! কাটিয়া! খণ্ড খণ্ড করা )। 
চিপন, চেপ1॥ চিপ * ষ্য. যাহা দ্বারা চেপ। | চেরা '-ধাতু. (চির ধাতু আস্তে )। চেরান | 
যায়। চিপ." ধাতু, (চিপ ধাতু আস্তে )। . চির-'*চিরিলে যে খণ্ড হয়, গা$- এক চির 

চেপান। পান; নখেতে করিব ছুই চির (কবিকঃ)। 

চিপটা ""ধাতু, ( ম* চপেট, চিপিট হইতে )। | চির-কাল "'ষ্য. (স*)। দীর্ঘকাল। চির- 

চিপটাই -চিপিট, চেপট। করি। চেপটা, ! কালিয়া, চিরকেলে ''ণ. দীর্ঘকাল স্থায়ী, 
চেপটানা। ৷ গ্রাঃ-_চিরকেলে কথ।। 

চিবা, চাবা...ধাডু, (স* চর্বিত হইতে। | চিরঞ্জি'' ফ্য.*হি)| পিয়াল গাছের (38০18- 
পূর্ববঞ্জো চাঁবা, ও* চোবা, হি* চাব, মণ | 1719 180100119) ফল। এই ফলের শাসে 

চাব ধাতু । সুতরাং চাব ধাতুই শুদ্ধ )। | বাদামের তুল্য স্থাছ তৈল আছে। এই হেতু 
চিবাই, চাবাই-উর্বণ করি। চিবানা, । লোকে শান খায়, শী হইতে তৈল বাহির 
টাবানা ॥ । করে। (পিয়াল দেখ )। 

চিমটা..'ষ্য. (সৎ নাম স্থচুটী | হি* চিমটা, ও* ; চিরনী-“'ষ্য. (চির ধাতু অনস্মচিরনঈ। ও, 
সপ্ডাশি; স* সন্দংশ। বোঁধ হয় চিপিট | নাম পানির স* প্রবেণী (বিন্স্ত কেশ- 
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পাশ)। হি" কঙ্জহী-বা* কীকই; ম* 
ফণী) তেলুগু ছুবেণা যাহ! কেশকে ছুই 

বেণীতে ভাগ করে?)। সবুর্টাত কীকই, 

পরাঃ্ন্দর সিন্দুর ভালে চিরনী কুস্তল- 

জালে (কবিকঃ)7; আইসং প্রাণের সই 

ধরহ চিরণী (কবিকঃ)) চিরনীতে চিরিয়া 

চিকুর বদ্ধ কৈল ( মাঃ)। 

চিরপট্ী, চিরপটী'''ষ্য.র. (সখ চির্ভটী__ 
হর্যকীড়াঁবাক্, চর্টরী। শবটি প্রথমে মনে 

হয় স* চীরপট্রী, চীরপটিকা- পটবস্ত্রের 

পট, পাগড়ী, ফিত|। তু" ম* চিরীপটা-_ 
কেশবেশ। কিন্ত; অর্থে একেবারে ভিন্ন)। 

নানা আয়োজন, বিশেষ আয়োজন, খঁটি- 
নাটি (নারী ভাষায় )। 

চিল্লা. *ষ্য, (হি )। চীৎকার, কলহ। 

চিরা ' চীরা দেখ । 

চিরাগ-*'চেরাগ দেখ । 

ই চিরাই (গ্রা")."৭. (স+ চিরাঘুঃ)। চিরাধুঃ 
(শুং পুঃ)। 

চিরাত!..ষ্য, (স* কিরাতক; কি স্বানে চি 

হইয়াছে । চিরতিক্ত-_বৈদ্যকঃ)। হিমালয়ের 
অতিতিন্ত ক্ষুদ্র শাক বিশেষ (5%6108 

0111868 )। জরগ্স বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে। 

চিল...ষ্য, (স* চিল্ন)। প্রসহবর্গের দিবাচর। 

গলা পেট শাঁদা (এই হেতু নাম শঙ্খ চিল ), 
উপর খয়রা। পক্ষ বৃহৎ) চঞজ, বৃহ, চাপা) 

প| ছোট, নখর বক; পুচ্ছ গোল! (লোঁকে 

শঙ্খ শব্ধে শঙকর করিয়! শিবের প্রিয় চিল 

মনে করে)। মাঠ-চিল ''চিল বিশেষ (08131) 

1)5101101 011605 28102170505) | পানি- 

ডোবির সদৃশ। প্রায় এক হাত দীর্ঘ) খয়রা- 
বর্ণ। জলের ধারে বসিয়া বেষ্জা মাছ পোক। 

থায়। শঙ্খচিলও জলের ধারে থাকে । চিল 

উড়া- গ্রাম্য দাঙ্গার সময় পুলিশ কিংবা 
বাহিরের লোক আসিলে লোকে বলে চিল 

উড়িয়াছে-_সাঁবধান। 

চিলম ''ছিলিম দেখ । 

চিলমচী .ষ্য. (তুকী)। হাঁত ধুইবাঁর ধাতব 
পাত্র; করুয়া। 

চিলাঘর .'্য. (স* শিরোগৃহ )। পাঁক। বাড়ীর 

ছাদস্বিত ঘর। চিলা-ছাত ''ষ্য, চিলা- 

ঘরের ছাদ। 

চি-হি-"'ব্য, ( ন* হেষা )। ঘোড়ার শব্ঘ। 

চি ''ষা, (স")। দাগ, লক্ষণ। চিহ্ূত'''ণ. (সং 

চিত্ুত)। জাত, লক্ষিত। চিহ্ুত-নামা..' 

(ফা* নামা )। জমির সীমানা লেখন-পন্র। 

চীক ''ফ্য. (তুকীঁ)। যবনিকা; দোড়ী দিয়া 
বোনা শলার আবর্ণ। 

পক্ষী। চি-ই-ই-ল শব্ষ করে বলিয়া নাম | চীজ'ষ্য (ফা*। তু" স* তৈজন্)। মূল্যবান 
চিল (11৩ ০001010710৩. 111149 ।  বন্ত) বস্তু, | চীজ-বস্ত, ''ষ্য. (সহচর শব্দ) 

8০%178)। খদ্দির বর্ণ, তাহাতে কষ্চ চিত দ্রব্য-সামগ্রী। 
আছে। পক্ষ দ্ঘ, চ্চ,-অগ্র বক্, পুচ্ছ ৃ চীনা...ষা. (চীন+আ)। চীনদেশজাত, 
ফিগার মতন। পু*ছোট প্রায় এক হাত, | চীনদেশীয়; প্রঃ-চীন! কামরা, ঘাস, 
্রী”-গ্রায় দেড় হাত। শব্ধ-ীল '.ব্য. চিল নারাঞ্জা, বাদাম, বাঁসন। চীনা মাঁট.. 

1. বিশেষ (106 8181)07109 7106. 7511 শ্বেতমৃত্তিক! ৷ চীনা সিন্দ,র.''সিন!র দেখ। 

89689 17099) প্রায় এক হাত দীর্ঘ। মাথা । “হ'ষা' (সৎ চীনক, চিন্ন)। শাম! ধান্যের 
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সদৃশ ক্ষুদ্র ধান্ত বিশেষ (11196 £81710000 

01111806007) | চীন! নাম হইলেও চীন । 

দেশ হইতে আসিয়াছে কিনা সনেহ। | 
বিহারে, বিশেষতঃ বোম্বাইপ্রাদেশে, চাঁষ.. করি?) চুকাই--শেষ ব| সমাপন করি, 
আছে। পাতা চওড়া, লোমশ। শীষ বছ-: প্রঃ-_হিসাব চুকানা, কাজ চুকানা। 
বিভন্ত, পাকিলে বাঁকিয়া পড়ে। 64/%1। টুক্চুক" ব্য. (চকু চক দেখ। কিংবা! চুষ 

চীরকুট “যা. (স" চীর_বস্ত্রধ্ড বা! নেকড়া, ধাতু পানে। চূষত্-চুখ-চুক। তু স* 
রেখা লিখন) কুট _কুটিলতা। ম* চিরগুট  চুটুক)। পান শবে, পাঃ__কুকুর চুক্চুক 
_বাঁ* টেনা।)। টেনা, চেরা ছেঁড়া বস্ত্র; ৰ করিয়! ছুধ খায়? চুকু চুকু চুকুচুষ্য চুষিয়া 
ছেঁড়া চোতা কাগজ, কুৎমিৎ লিপি। . : (ভাঃ)। 

চীরা"*“ষা. (স* চীর)। শিরন্ত্রাণ, বিবিধবর্ণের  চুকতি “্য, (টুকা ধাতু দেখ)। কর্ম 
পাগড়ী । ূ সম্পা্ন-নিয়ম। 

চু" "ধাতু, (স* চ্যু ধাতু ক্ষরণে)। চুই-জলাদি : টুকলি, চটুগলি-' ব্য. (ফা*)। কুৎসা, 
রস ক্ষরি, আব হই) ৪:৪--ফোড়| হইতে. অগোচরে নিন্দা। (বাণতে প্রায় অপ্রচলঃ)। 
রস টুইয়া পড়িতেছে। চুয়। ॥ (য়া দেখ)। ; চুকা "'ষা, (স* চুকু। তু* তু হইতে টক )। 
ধাতু, (স* শুষ ধাতু শোষণে) | চুঁ ই-_ ূ অম্ন, টক, পঃ-চুষি চুষি চোকা আঁটি ্ 

রসশৃন্ত হই, আর্রগ্ণ হই? প্রঃমাছ। ( চৈঃ উঃ) চুক টক (আমের) আঁঠি)) 

চুকা"**ধাতু, (ও* চুক।, হি* চুকা, মৎ 

চুক ধাতু । সুতরাং স* মূল থাকিবে । স" 
ত্বক্ষ_তনুকরণ হইতে ? চুকাই-ক্ষীণ 

টু ইয়া গিয়াছে-আদগ্ধ হইয়াছে) জল. প্রঃ ঢুকা পালম। 

পায় নাই গাছ চুঁইয়া গিয়াছে। চৌয়!॥ চুকা-"ধাতু. ৷ চুক দেখ। 
ঠৌয়া টেকুর-_যে উদগারে চৌয়! খইর গশ্ধ : চুঙ্গী ''যা. (স" তুর্নী)। সরু চোঙা; হি*তে 
থাকে, অন্য নাঁম খই-টেকুর; ধূমোদগার। । ব্যাপারে কয়ালের প্রাপ্য বেতন, নগরের 
চোয়া- "ধাতু. (চ ধাতু আস্তে )। চৌয়ানা, ; শুক্ক। 
টেয়ানি। চোয়ানি-"“ষ্য. চৌয়াতে উৎপন্ন ; চুচ "ধাতু, (স* শুষ ধাতু শোষণে)। চুঁচি 
দ্রবা, প্রঃ__চীল-চৌয়ানি। _হাত দিয় রস চালন| করি, ঃ-পা- 

ইই-টুই."'বা, (স* শুষ ধাতু হইতে। চুঁ, ব্যথায় হাত দিয়া পা টুচিয়! দেওয়া যাঁয়। 
ধাতু দেখ)। শৌষণ শবে, প্রঃ--কড়াইর 
জল চুঁই চুঁই করিয়া মরিয়া গেল। টে-চো 

চৌচা!॥ চোচ. "ধাতু, (টু'চ ধাতু আস্তে )। 
চৌচানা। 

চুঁচি-.ষ্য, (স*. চুটুক-কুচাগ্র)। যুবতীর 

কুচ ( অশিষ্ট )। 

চুট...ধাতু, (স* চুট ধাতু ছেদনে )। চুটি-_ 
আঘাত দিয়! কাঁটি, পঃ__কাটারীতে হাত 
চুটিয়া ফেলিয়াছে। চোট; চোটা। চোট "" 

'"*ব্য. জল শোঁষণে, প8-চৌ-টো। করিয়! 

ছুণ খাওয়া, বানের জল চো-চে। করিয়! 
মরয়৷ গেল। 

টুক""ষ্য, (চুকা ধাতু দেখ )। ত্রটি, ভূল। 

তুলচুক.'ষ্য, (সহচর শবী)। জ্রম| 
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ফ্. ক্রোধ, কোপ) আঘাত, প্রঃ--এক : চুড়ীদার ''ণ. (বা* 'চুড়ী, ফা* দার)। যে 
চোটে গজক্বন্ধ করিয়া ছেদন (কবিকঃ)। জামাবা পা-জামার.হাতা বা প| কুগ্িত। 

বিপঃ--আ-চোট, প্রঃ-আ-চোট মাটি-- চুতিয়া "'ষ্য. হাতড়ী দেখ। 

যে মৃত্তিকা কোদ্দালির আঘাত পায় নাই। চুদ ' ধাতু. (স* চুদ ধাতু প্রেরণে )। চোদা 

চোটা..ধাত, (চোট হইতে )। চোটাই. "'*'মৈথুন করা (অশ্লীল)। চোদা "ধাতু, 
-কোপাই, শন্ত্র দিয়া বেগে পুনঃ পুনঃ | (চুদ ধাতু আস্তে )। চোদানা ॥ 

আঘাত করি। চোটান॥ ' চুন “ধাতু, (বাণ চোনা, হি* চাদ" চু 
চুটকী .'ণ. (চটক দেখ)। চটকী,। ধাতু? স" উগ্ন ধাতু বর্ণবিপর্যয়ে ?)। 

চটকবিশিষ্ট কিন্তু তুচ্ছ। চুটকী সুর ''যে  চুনি-উপরের সারাংশ লই। চোনা, টুন ॥ 

গানের সুরের বাহার আছে, কিন্ত; যে সর চোনা ''বাতু, (টুন ধাতু আন্তে)। 

অন্নায়াসসাধ্য। (কিংবা স* ছোটিকাঁ_ ' চোনানা ॥ চুনট-'ষ্য. নির্বাচন। 

টুমকি )। আগ্জালের টুসকি মারিয়! যাহা চুনট.**ষ্য. (স" চুর্ণ ধাতু সঙেকাচে। হি 

গান করিতে পারা যায়, এমন লু স্থুর।.. | চুনত_-চুর্ণিত)। বন্্রতঞ্জা, উিকা। 

্য. (স* ছোটিকা)। নারীর পায়ের আঙ্টা; ৷ টুনা "৭. (স* চুর্ণ)। কুত্র, গুঃ_-চুনা মাছ 
প্ঃ__ রতন চুটকী (জঞানদাস )। -ক্ষত্রজাতীয় মত্ত চুনা-পুহী-”"(কষুত্র 

চুটকী...যা. (স* চুড়ক। | ত্রাঙ্মণাদির মন্তকের.. মত্ত ও পুঠী। সহচর শব্দ )। পুঠীর তুল্য 

শিখা (চৈতন-চুটকী দেখ)। (২) ক্ষুদ্র মত্ত। (বিগঃ_নুই কাতুলা)। লক্ষণায়, 

শীখাশ্রয়ী বর্গের কাঁটগ্রাহী পক্ষী । এইপঞ্ষীর . অকিগ্িৎকর মন্ষ। 
অনেক জাতি আছে। অবিকাংশ শীতকালে : চুশী-'ষ্য. (স* শোণ-__মাণিক্য )। মাণিক, 
বঞ্জাদেশে আসে এবংগ্রীক্মে হিমালয়ের দিকে | দ্র মাণিক। 

চলিয়। যায়। মাথায় চুটকী--শিখা আছে, | চুপ "৭, (স* চুপ ধাতু মন্দগমনে )| 

বলিয়া নাম। কতক লোম 'নাঁকের উপর | নিঃশব। টুপ করা-শব্দ ব'খ করা। চুগ 

ঝুলিতে থাঁকে। মাটিতে প্রায় নামে না। | রহা_নিঃশবে থাকা চুপ হওয়।-_নিঃশব, 

এক জাতি খন্রা, ৬৭ আঙ্গুল (115 ৰ নিরুত্তর হওয়| | চুপে চুপে, চুপি-টুপি টুগ- 

০901)91, 510109 ৪1101115)। আর | চুপ ''নিশেব্ে) অলক্ষিতভাবে | 

এক জাতি নীলবর্ণ (০41719 10০- ডি, চুবড়ি "“ষ্য. (চুব ধাতু মজ্জন। চুবড়ি 

০01091065 )| _যীহ! জলে ডূবাঁন| হয়। তু" স* কুবেণী-- 

চুটা .'ষ্য, (হি"। প্রায়ই ঝুটা। স* চূড়া )। র মাঁছের চুবড়ি। ক ত্বানে ৯ এবং ৭ স্বানে ড় 

মাথার চুল। হইতে পারে। কুরেী-_চুবেড়ী__চুবড়ী ?) 
| 

চূড়া "য্য. (হি*। ম* চিপিটক)। চিড়া। ; বাশের বেতীর পাতল! বোন! ছোট পানর) 

চড়ী, চুড়“ষ্য, (ষ* চূড়া_বাহভৃষণ )। ঈ প্রঃ কুঞ্জ নহে তাঁর সে বুদ্ধির চুবড়ি 
কাঁচের ও স্বর্ণাদি ধাতুর বাঁহৃভূষণ। | (ক্ত্তিঃ আদ্যে )) পসরা চুপড়ি পাটি লইল 
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ফুররা (কবিক:)? পাটি--বসিবার চাঁটাই। | চুমকী ..ফ্য. (টমক--দীন্তি হইতে। হি* চমকী)। 
সিন্দুর-চুবড়ি'**কেশ'প্রসাধ নরাখিবার কড়ি 
বসান! পাতিয়! (পেত্যে )। 

রাঞ্জতার ছোট গোলার্ধ (প্রতিমা সাজাইতে 
লাগে )। 

ইল ধাহু' (টব ধাতু দেখ। টুবা-সদশ__ : চুমা" "ধাতু, (ুমকড়ি দেখ | চু্বন-রব-_চুমরা। 
চবসা- টুপসা)। চুপসাই-_আর্ হই, প্রাঃ . তু* হি* চুমকারন1-টিটকারি দেওয়।)। 
__পুৰাতন কাগজে লিখিবার সময় কাগজ ্ 
সায়__যেন কালীতে চুবানা হয়। চুপদান|। 

চুবক''ষ্য* (স* চ্বক? চুয়! দেখ)। চুয়।! যেন চুম্বন দ্বারা ভ৫সনা। চুমরান|। 
(চণ্াঃ)।  চুম্ব "ধাতু. (স')। চুষ্ি-_আদরে মুখ দিয়া স্পর্শ 

চুবা'"ধাতু, ( বা* চুবানা, হি* চুবানা_ ক্ষরণ, | করি। চুহ্বা॥ (পদ্যে) 
ম* চুৰকন্তণে-ক্ষরণ। অতএব বা* চুবা চু্ঘক..'ষ্য. (স*)। অয়ঙ্কাস্ত (1728780)) 

চ্মরাই__মুছ তর্জন করি (অশিষ্ট ); প্র 
_€লাকটাকে চুমরাইয়! দেওয়া গেল-_ 

ধাতুর মূল স* চ্যাবিত )। চুবাই_জলমিক্ত 
করি, জল ক্ষরিত করি, ডুবাই; প্রাঃ--জলে 
বাসন চুবাইয়। আন, বলির পাঠা জলে চুবা.। 
ইতে হয়। চুবানা ॥ (তু* চব্উব)। 

ইম"*'ষ্য, ( স" চুহ্ব, চুম্বন । ও* চুম্, হি* চুমা । 
বাতে টুম! নহে চুম)। চুম্বন। (ঢুম খাওয়া, 
চুম দেওয়1)। চুমকড়ি . ষ্য.(স*চুগ্বকৃতি)। 
চুম্ঘণ শব, পাঃ__ পোষা পাখীকে চুমকড়ি 
শেখানা। চুম "ধাতু, চুমি_চুম্বন করি, গুঠ 
_শচী কোলে লৈয়া মুখ চুমে (বৈষ্ণবপদে)। । 
টুমা। টুমক, চুমুক ' "**ষ্য (সৎ চুম্ব ধাতু 
হইতে )। ও দ্বারা মৃদু স্পর্শ, প্রঃ__চুমক 
দিয়া ছুধ থাওয়!? গণ্ড/ষ, প্রাঃ--এক চুমক 
হধ। (শুং পু$চুমুক-_জলবিষ্ব। এই 
অর্থ আসে কি হেতু 1)। চুমুক .'ধাতু, ৃ 
(বোধ হয় চুমকা)। চুমুকি-ফুমক দিয়! | 
খাই, প্রঃ-_চুমুকে চকচ্ষ পেয় পিয়া (ভাট 
চুমকা ॥ চুমকী-'ষ্য. (তু* মণ চ্ক। | হি: | 
চভকী-_ডুবন)। কানা-পাতলা সনুমুখ : 

ঘটী। 

স'তে আর এক অর্থ সংগ্রহকারী, ইহা 
হইতে বাণতে সংগ্রহ, সারাংশ, সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ | 

য়া "যা, (স* চ্য ধাতু ক্ষরণে) স* চ্যুত। 
ও* চুআ, হি" চোআ)] মূলার্থ যাহা : 
চোয়াইয়! পাওরী বায়; ধুন| চোয়াইলে যে 
আব বা নির্যাস হয়। ধুনার সঙ্জো বেগামূল, 
মুখ! ইত্যাদি সবগণ্ধ দ্রব্য যোগ করিয়! 

চোয়াইলে স্বগ্ধ চুয়া হয়। পূর্বকাঁলে 
চন্দন টুয়াএকত্র মুখে লেপন করিয়! মান্য 
লোকের সম্মান ও আদর কর! হইত। এখন 
আতর গোলাপ আসিয়া চন্দনের মৃদু স্ুরভির 

বান লইয়াছে। কৰিকঃ-_হরিগ্া চন্দনচুয়। 
কুঙকৃম কন্ত,রী। চুয়া-' "ধাতু. ( স* চ্যুত 

হইতে )। চুয়াই_-পাতিত, ক্ষরিত করি, 
প্রঃ সদ্য দিল চুয়াইয়! সাত ঘড়া সুরা 
( মাঃ)। চুয়ানা, চোয়ানা ॥ (হি'তে চুৰানা, 
চুআনা, চুলানা। বা*তে চুল! ধাতু হি* 

হইতে আসিতেছে )। 
ছোট ঘটা, চুমক দিয়া জল গানের যোগা। চয়াতর- 'ণ. ষ্য. ৬ম চারি 
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ুয়ান্ন ''ণ. য্য. ( স* চতুঃপঞ্টাশৎ)। 

অধিক পঞ্াশ সঙ্্যা,-সঙ্খ্যক ; ৫৪। 

চুয়াল'*'চোয়াল দেখ । 

অধিক চল্লেশ সঙ্খা১-সঙ্যক ; ৪৪ | 

অধিক নব্বই সঙ্ঘ,-সঙ্ঘ্যক ; ৯৪| 
চুর।শি, চূরাশী ''ণ. যা. (স* টতুবশীতি )। 

চারি অধিক আশি সঙ্ঘা।-সঙ্খাক ; ৮৪। 

চুরি .'ষ্য. (স* চোর্ষ-__চোরি। তু* বিদ্যাপতি, 

মন করিলি চোরি। ও* চোরি, হি" ম' 

চোরী)। চোর্ষ, অপহরণ। চুরি-চামারি 

'ষা. (চুরি ও চামারের বৃদ্ধি। পর্বকালে 

চামারের বৃত্তি কি চোর্য ছিল? নতুব| সহটর 

শব হইত না) । চুরি। পুকুর চুরি '' 

অসম্ভব ব্যাপারের সম্ভাবনা; মিথাকে সত্য 

প্রমাণ। 

 চুৰুট "'ষ্য. (তামিল স্ুরুট। | তেলুগু পগাকু-_ 

ধুমবতিক|| ও* পিকা__-ম* বর্তিক| হইতে)। 
তাঁমুক পাঁতার বঠিকাঁ। (প্রাটীনক!লের 
ধূমবতিক| তামুক-গাঁতার হইত না। তামুক 
দেখ।) 

চুল ''চুল দেখ। 

চুলকা' ধাতু. (বা চুলকা) ও* কু) হি' 

খুজলা, চুল) ম* খাঁজ ধাতু। খুজল! থাঁজ 
ধাতুর মূল স* খর্ভু; ও* কুখ ধাতুর মুল 
কণ্ড। হি* চুল বা* চুলকা স* শূল হইতে । 
হি* চুলচুলানা বা* শৃলশুলানি )। চুলকাই 
_কগ্)য়ন করি) প্রাঃচক্ষু মুদি ছুই 

হাতে চুলকাঁন চুল (ভাঃ)। চুলকানা। 
চুলকা'ন, টুলকন।'"'ষ্য. কণ্ত,তি, খ্জুণ। 
চুলকাইয়! ঘা করা__নখ দ্বার! বিদারণ করিয়া 

চারি 

২ শি 

ক্ষত উৎপাদন। লক্ষণায়, অনাবশ্তুক চেষ্টিত 

দ্বারা বিশ্ব আনয়ন । 

 টুল-বুল '“চলা-বুলার অপভ্রংশ। চল ধাতু 
চুয়াললিশ : ণ' ষ্য. ( স* চতুম্তত্বারিংশৎ )1 চারি দেখ। 

চুলা “'ষ্য (ব*চুল্লা)। শবদাহের চিত! ; বড় 
চুরানব্বই'ণ, য্য.( স* চতুর্নৰতি )| চারি উনান। চুলায় যাঁওয়া-__ভম্মীভূত হওয়!। 

চুলী -“ষ্য. (স* টুলী)। বড় উনান। চুলা" 
মুখা ''যে পুরুষের মুখ অগ্নিতে দগ্ধ 

*ইর়াছে। স্্ী' চূলামুখী ( গালিতে )। 
চুষ .'ধাতু, (স* শুষ ধাতু শোষণে, চুষ ধাতু 

পানে)। টধি-মুখ দিয়া রস টানি। 

চোঁষা ॥কলিকা চোঁষা__তামুকের ধুম পান। 

চোষা ""ধাতু' (চুষ ধাতু আস্তে )। চোষানা। 

চুষি, চুষিকাটি ''ফ্য. ছোট ছেলের চৃষিবার 
কান্ঠথণ্ড। 

চুড় ."চুড়ী দেখ । 
চূড়চুড় '*ণ. ( সঃ চূড়া )। চুড়াবৎ, উচ্চ; 

গ্রঃ_ চাঞ্গারীর শীল চুড়ংচুড় হইরাছে। 
চূড়ান্ত ''ষা. (স* চুড়া+অন্ত। কিংব! সৎ 

চূড়া 4বা* বস্ত)। শেষ, এ: চুড়ান্ত 

নিপ্পত্তি। 
চূড়ী..ষ্য' (স* চুড়া__বাঁহভূষণ__মেঃ। প্রাচীন 

স* নাম (যভূর্বেদে) কাঁচ, গুড়য়াতে অদ্যাপি 

কাচ, তেলুগুতে গাজু _-কাঁচ। অতএব 

বহ্কাঁলাবধি কাঁচের চুড়ী আছে )। কাচের 
বাহুভূষণ বিশেষ। কাচের পরিবর্তে সোনারও 
হয়! থাকে । বেলোয়ারী (বিলৌরী) চুড়ী 
'**কাচের চুড়ী। 

চুত-'ষ্. (স*)। যোনি (অশ্লীল )। 
চুন.“'ষ্য. (স* চূর্ণ )| ঘধিম, চুনিয়! পাথর, 

শামুক ঝিনুক ইত্যাদি পোড়াইলে যে শাদা 

র্ণ (11076) হয়। বাখারী চুন যা, (স' 
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বন্ধল হঈতে বাথর (দেখ)। বিন্ুুক | চুল -'ব্য.( স* চুল__আগ্তে। তু* স* চুড়া__ 

শামুকের খে'লা-পোড়া চুন। কলি-চুন'" 

ষ্য. (স* কলন হইতে কলি। কিংবা কলি, : 
কলাই দেখ )। ম* কলী ট! চুনা--কলির 

চুন)। চুনের লেপ দিবার চুন। চুনস্তাঁটা .. 

ব্য. (ভাটা দেখ)। চুন পোড়াইবার : 
ভাগাকার ঘর। চুনের লাঁসা! .'( স* লাস. 

হুপ)| চিট (টাটকা চুনের লাস! থাকে, 

পুরাতন হইলে থাকে না )। চুন-কাম...ফ্য.. 
চর্ণ-লেগ-কর্ম। চুন-কাঁলী .'ষ্য. ধিকার 
দিবার নিমিত্ত মুখে চুন ও কালী, প্রঃ 

দাঁতে খড় গলায় বড় চুনকাঁলি কপালে 
(মা:)_-কপালে ন!| দিয়া প্রায়ই এক গালে 
চুন অন্য গালে কালী দেওয়া রীতি। মুখ চুন 
করা--ভয়ে মুখ শ্বেতবর্ণ হওয়া। চুন 
হলুদা "৭. চুন ও হলুদ মিশ্র; এই মিশরের 

তুল্য বর্ণ বিশিষ্ট । “চুন ফিরান|-_চুনের লেপ 
দেওয়া | . চুনারী -"যা, (স* চূর্ণকার)। 
টুন-কারক জাতি বিশেষ চুনাতি ''য্য. (স* 

ুর্ণপান্রঃ চুর্ণৰূতী )। চুন রাখিবার ছোট 
বাটী বা! খুরী; প্রঃ-_-ডাবর চুনাঁতি বাটা 
(কবিকঃ)। চুনির» ছুন্যে "ণ' (চুন+ | 

ইয়া)। চুন-যুক্ত, প্রঃ£_চুন্যে মাটি। 
টুর"'ষ্য, (স* চুর্ণ)। চূর্ণ, গুঁড়া, ৩8 

খই-চুর, লোহার চুর! ণ. (স* চুর্ণিত)। 

বিহ্বল, প্রাঃ-_নেশায় চুর। চুরমা-''ষা 

(হি*। চূর্ণ মিষ্টান্ন )। বুটা গুঁড়া করিয়া 
চিনী ও ঘিতে ভাজা খাদ্য। চুর-মার...ণ. 

( ম* চূর্ণ, মৃত; সহচর শব্ধ )। চুর্ণ-বিচুর্ণ, ৰ 
খণ্ড-বিখণ্ড। চুর*" ধাতু, চুরি- হুর্ণ করি 

চোরা॥ তু" ভাঙ্গা-চোর! ॥ 

টুরটুর"' চুড়-চুড় শব্ষের অপভ্রংশ | 

শিরোমধ্যত্ব শিখা মাত্র । চূড়া চুলা এক। 

এই হেতু অন্ত তিন ভাষায় কেশ অর্থে ও" 

বান, হি* বাল, ম* বাল। বা'তে চুল 

বানান ন| খুলের সঠিত, না উচ্চারণের 
সহিত মেলে )। কেশ। কটা, কাচা পাকা, 

আড়-পাকা চুল"" বিশেষণ শব্গগুলা দেখ। 
কৌকড়া চুল ' কুঞ্চিত কেশ। ঝাকড়া চুল 

'" ঝাক ঝাক করা চুল (ঝাক দেখ) । 

বাগড়া চুল'.যে চুলে মাথা ঝাঁপাইয়া-- 
আবৃত করিয়__-রাখে। টাচর চুল" তর- 
জিত কেশ। ঢেউ-খেল! চুল .*তঈজিত 

কেশ, যাহা টেউ খেলিতেছে। ঢেউ খেলানা 
চুল -'যে চুল তরঞ্জিত করা হইয়াছে। 

(তু* কৌকড়া চুল, কৌকড়ান| চুল )। চুল 

রাখা মাথা দাঁড়ীর চুল. ঠাকুরের উদ্দেশে . 

রাখা; চুল ন|প্কাট|। চুল দেওয়া '.ঠাকুরকে 

টুল দেওয়! | পাঁচ-চুল! করা'' মাথার পাঁচ 
ঠাই চুল রাখিয়া! মাথা মুড়ান! ৷ তখন একটা 

শিখা না থাকিয়া পাঁচটা থাকে, ইহাতে 
অপমান করা হয়। ৩৫-_লঘু ডেকে 

নাপিত করাঁয পাঁচচুল্যা (মাঃ)। এখন 

পাঁচচুল! করা গিয়াছে, মাথায় ঘোল ঢালাও 
গিয়াছে । চুলা-চুলি 'ষ্য. চুল ধরিয়! পরল্পর 

আকর্ষণ | চুল-চেরা-"'ণ, চুল চিরিয়া ভাগ 

করার মতন স্থম্ক বিষয়ক । চুল প্রমাণ-''ণ' 
চুলের স্বংলত! পরিমিত। 

চং''চাঞঙ্জ মাছ দেখ। 

চেইন ..বা, (ই* ০1910 )। শিকল। ৬৬ ফুট 

দীর্ঘ মাপিবার শিকল। 

' চেও (গ্রা*)চোয়া দেখ । 
*...; চেক...ষা, (ই* 01১50 )| টাঁকা দিৰাঁর 



| | ত*ৎ | 

আজ্ঞাঁপব্র; টাকা প্রাপ্তির নিদর্শন-সর্গ ৰ সে কালে দাস. দাঁপী কিনিতে পাওয়া 
স্বীকাঁরপত্রের অর্ধাংশ। চেক-দাধিল| “ষ্য. | যাইত। কীত কিংবা দানে প্রাপ্ত না 
ছাপা দাখিল|-পন্র ৷ চেক-মুড়ী”' ফ্য. বীধা ূ হইলে দাস কিংবা দাসী হইত ন। অন্যাপি 
চেক-বহির প্রথম অর্ধাংশ (মুড়ী_মাথা )। | দাঁষ দাপী কয় দেশ হইতে উঠিয়! যায় 

চেঙড়া.''ণ. (চাঙড়! দেখ)। রল্ভ। নাই )। 
 (ষুবা), প্রঃ _চেঙ্গড়া ভুলার়ে খায় কত। চেন্কা..ফ্. (চানকা দেখ)। প্রগল্ড 

জানে ঠুলি (ভাঃ)'(ঠুলি?)। ্য. বালক । 

চাপ, তাল, প্রঃ-শতপল সুবর্ণ চেন্ড়া | চেনা : যা. ৭. ( চিন ধাতু দেখ )। অভিজ্ঞান। 
(কবিকঃ)। | চেনা-পরিচয়...ফ্য. (সহচর শবট)। পরিচয়। 

টেচা-'ধাতু, (চে টে দেখ। স* চিৎ ধাতু | চেনা-শুন| ..যা, প. ( সহচর শব্দ )। পরিচয়, 
হইতে | তু* চিৎকার )| টেঁচাই_উচ্চ- | পরিচিত । 
শব করি, চিৎকার করি। ঠেঁচানা, টেচানি। | চেন্না 'ষ্য. (স* চিন হইতে)। চিহু-রেখ। 
চেচা-মৈি-..ষ্ (টেচা +-স* মিছ ধাতু পাড়! শ্রেনী করিবার রাদা ( ছুতারের )। 
হইতে মিছি-মেচি। সহচর শব্দ )। কর্ণপীড়া- চেপটা-.'ণ. (স* চিপিট__চিড়। ৷ স* চপেট-_ 

, কর চিৎকার . করতল)। বিস্তৃত, অঙ্থ/ল। চেপটা-নাকো 
চেটে" ব্য. (স* চন ধাতু শকে। টো-ঠো, , ..'ণ. (স* চিপিট-নাস )। যাহার নাঁসিকা 

চি-চি' দেখ )। গাই ছুহিবার শবে |. : নত। 
. টেট.''ষা, (স* চেট-উগপতি)। শিশ্ন চেয়াড়ি, চেরাটি-'ষ্য. (চেরা-কাটি। তু* ম* 

( অশিষ্ট )। চেট করা__কিছু করিতে না ৰ চিরোটি )। বংশ-ত্বক, গ্রঃ মিথ্যা হৈলে 
পারা। পেট আর টেট. আহার ও বিহার |. চেয়াড়ে কাটিৰ তোর নাঁসা (কবিক:)। 

চেটকা, চেটকিয়া, চেটক্যে '-ণ. (টাল দেখ । | চেয়ার ..যা, (ই* 017617)1 পিঠ-দেওয় 
' ও* চটক|| বোধ হয়, চাটু হইতে চাটুকা, ! কা্ঠাসন ; রাজকীয় আসন। চেয়ার-মেন 
চাটুকিয়া)। চাটুর তুলা, অগভীর; প্রঃ__ '“ষ্য. (ই* 0109107082)। সভাপতি । 
চেটকা পুকুর : চেয়ার মেনি - যা, ( চেয়ারমেন+-ই )। 

চেটা-'চাটা দেখ। ূ সভাপতির কর্ম। 
চেটা ""যা. (চাট +ঈ-_চাটাই, চেটা)।! চেয়ে “ব্য. (চা ধাতু দেখ )। অপেক্ষা, প্রাঃ 
ছোট চাটা; ৩৫-_গাঠশালায় ' পড়ুয়ার. --নাই মামার চেয়ে কানা মাম! ভাল। 
তাল-চেটা। "কিয় । চাহিয়া, দেখিয়া, মাঙজিয়া। 

টা.”"ব্য, (স*)। দাসী। চেড়ী। চেয়ে-চিত্তিয়া ''মাঙ্গিয়, সন্ধান করিয়া । 
টো...ফ্য, ( চাটুয়! দেখ )। করতল। চেরাগ"' ষ্য. ( ফা* চিরাগ )। দীপ( মুসলমানী 
ডী-"'্ (স* চটী, চেড়ী)। দাসী, বাদী। | ভাষায়)। চেরাগী ..দীপ-সঙবীয়; পীরের 
(প্রাচীন বা*তে চেড়ী শব পাওয়া যায়। ] আস্তানায় দীপ-দান-সন্ব্বীয় ব্যয়, তুমি)। 



[ ২৯৬ ] 

চেরাঁটি'. চেয়ার্ডিদেখ। 
চেলা'''ষ্য. (স* চেলুক - বুদ্ধভিক্ষু-শিষ্য-_ 

শব্ধকল্পঃ | তু' স* চেট চেল দীস )। 

শিষ্য, অনুবর্তী । 

চেলা-**ষ্য. (স* চেল ধাতু গতিতে, কম্পে। 

স* চিলিচিম-_বৈদ্যকঃ। কিন্তু, চরকের চিলি- :" 
চিম রোহিত তুল্য )। নদীর মত্ম্ত বিশেষ। 

দেহ লম্ব। ও চেপটা, শঙ্ক ক্ষুদ্র, মুখ উপর 
দিকে, উদররের ধার দত্ত;র। এক জাতি 
ঘোড়াচেল। (01018 £17018% ) ১০1১২ 

আঙ্গুল ) অন্য জাতি ফুল চেলা ( ০1)818 

0,818) ৬৭ আঙ্/ল লম্বা হয়। 

চেল. ধাতু. ( স* চীর্ণ হইতে । তু" ও* 
চিরিবা বা* চেলানা )। চেলাই-_ঝুঁড়ালি । 

দ্বার বিদীর্ণ করি, এ1ঃ--জালানি কাঠ | 
চেলানা ॥ চেলা.**বিদীণ চেলানা কাঠ। । 

চেলানি, চেলেনি (গ্রা"):"'ষ্য. (চাউলানি 

অপত্রংশে চাঁলানি- চেলেনি। স* নাম 

তগডুল-ধাৰন )। চীল-ধোয়া পানি ব| জল। 
চেলী."“ষ্য. (সং চেল- বন্ত্র)। পট্টবন্ত্র। 

চেলে!**'ষ্য. ( স* চেলান )। খরমুজ । ৷ 

টেষ্টা..'ষা.(স*)। কায়িক ব্যাপার, কার্য, 

গতি। চেষ্টা করা- প্রয়াস, অনুসণ্ধান : চোকা "'চুক ধাতু দেখ। 

চৈত..'ষ্য. (স* চৈত্র )। চৈত্র মাস। চৈতালী 

''ণ. (স* চৈত্র+আলী )। চৈত্র মাসে 
জাত, গ:-_-চৈঃ ফশল। 

ণ. 

ত, 

৷ চৈতন “'ষা. (স* চৈতন্য-দেব হতে)। মস্তকের 
শিখা । চৈতন-চুটকী ..ষ্য. (চুটকী দেখ। 

স* চূড়া শিখা । ও* চুটি, হি* চোটা। 
চন্তীদাসে চুলি-্চুল )। চৈতন্তদেবের 

অনুব্তী শিষ্যেরা যেমন শিখ। রাখিতেন; 
শিখা | 

চৈন "'চয়েন, চেইন দেখ । 
চো, চো-চো'-'ৰা. (স* চুষ, শুষ ধাতু হইতে)। 

চোষণ, শোষণ শবে, গা: চো-চে*করিয়। 

চুমুক দিয়! ছুগ্রপান; টে, চেটে 

করিয়া গাইর ছুধ দোহা ।' ব্য. (স* চন, 

ধাতু শবে, গতিতে )। বেগে গমনে, প্রঃ 

_টো দৌড়। | | 
চোক "'ষা. ( স*, চতুক্ষ)। চতুর্থাংশ; গঞ্ড। 

কাহন মণ বিঘ! প্রভৃতির চতুর্থাংশ )1০ | 

চোখ দেখ। 

চোকল'"ষ্য. (চকল দেেখ। কিংবা সঃ 

চোলক-_বক্চল-_হেমঃ)1 গমের তুষ। " 

চোকল! ''চকল৷ দেখ। 
ক 

কর|। চেষ্টা পাঁওয়।--প্রয়াঁস, উদ্যোগ করা ।। চোখ ব্য. (সৎ চক্ষু চক্ষু--চউখ-_চোথ )। 

চেষ্টা-চরিত্র..'ষ্য. (চেষ্টা-_-কায্িক ব্যাপার, 

চরিত্র-আচরণ। অর্থের নৈকট্য হেতু সহচর 
শব )। প্রয়াস, উদ্যোগ । 

চেহারা:.“ষ্য. ( ফা* চেহরা)। মুখমণ্ডল, শরীর, 
আকৃতি । 

চৈ'চই দেখ। 
চৈচৈ-*ব্য, (স* চায় ধাতু দর্শন, শ্রবণ 

হইতে 1)। হাঁস কাছিম ডাক্কিবার শঙ্গে। 
চে 

দর্শনেন্দ্িয় চক্ষু) দুটি) চস্ষুর আকারের 

অঙ্কুর বাঁকলি (১৪)। চোথের পাতা". 

চক্ষুর পত্র, পল্লব। চোঁখের রোআঁ-..রোম। 

চোখের নিমেষ-**চক্ষুর নিমীলন, স্পনদন ) 

সুল্ম কাল পরিমাণ । চোখের পলক. বা 

পলক--নিমেষ | নিমেষ দ্বারা পল-_কাঁল. 

পরিমিত হইত বলিয়। ? কিংব| স* পল্লব-ক 

_ চোখের পললব-_পাতা)। নিমেষ ; ৫$- 
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( চোখের) পলকে প্রলয় ; রাত্রে একবারও 

পলক ফেলিতে পারি নাই। চোখের পিঁচড়া 

.. (সণ পিচ্চট )। চোঁথের মল। চোখের 

ছানি ..( স* ছদি। স* ছাঁদন)। দর্শন- 

রোধক ছাদ্রন-রোগ-বিশেষ (0802180০৮ 

00801 ০01 0116 ০০176, ০6০.) 1 (ছানি 

পড়া )। চোখ ওঠ." চক্ষুর প্রদাহ (০21 

0191019 )। চোখের আঞ্জনী'' আঞ্জনী 

দেখ। চোখে চালিশা -চলিশ বৎসর 

] 

বয়সের পর এই রোগ জন্মে বলিয়! চালিশা 
_-নিকট-দৃষ্টিলোপ (1978518116650-0655)1 

চোখে চশমা দেওয়া প্রতিটক্ষুঃ ধারণ। 

চোখে ঝাপসা দেখা-যেন আবরণের মধ্য 

দিয়! দেখ । চোখ কর্কর করা--কর্কর 

দেখ । চোখ ছল-ছল করা-_ছল্ছল দেখ। ূ 

চোথ ফেল্-ফেল, ভেলুতেল -- ফেল-ফেল, 

দেখ। কটা চোখ 'চোখের তারার চারি ৰ 

পার্খে কট! বর্ণ। কোটরিয়। চোখ ''কোটরে 

অবস্থিত চক্ষু, ভিতরে প্রবিষ্ট । আড়-চোখ ূ 

'*'অর্ধনেত্র। নো চোখ "রসে ভর! 
বৃহৎ । টের! চোখ..(স* টেরক)। 

দৃষ্টি। ডেবরা চোখ-.'( ডেবরা দেখ )। 

বড় ও ভাসা চোখ । পটোল-চের৷ চোখ .' 

পটোল চিরিলে যেমন দেখায়, দীর্ঘ গলদ 

(তু* পন্মপলাশলোচন )। ভাস! চোখ. 
বৃহৎ ও সম্মুখে অবদ্থিত। বসা চোখ... 

ভিতরে প্রবিষ্ট । চোখ খাওয়া: 'অণ্ধ হওয়া, 

গ্র;-হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে 

(ভাঃ)। চৌোখ-খাগী'"'যে নারী অণ্ধ 

হইয়াছে, স্তায়-অন্তায় বুঝিতে পারে না। 

পু* চোথ-থেগে| 1 চোখের মাথা খাওয়া'"' 

অন্ধ হওয়া । চোখ ঘুরানা ''কৌোধে কিংব! 

ও. 

রা 

] 

প্রেমের অভিনয়ে | চোখ খুলিয়া দেওয়া." 

প্রদর্শন, বুদ্ধ সংযোজন । চোখ টেপা '* 

চোঁথের পাতা ফেলিয়! ইঞ্জিত কর! (প্রায়ই 

নিষেধে)। চোখ ঠারা **চোখের ইজগিত দ্বার! 

আঁদেশ ব| মন্ত্রণা। চোখ দেওয়া নিষেধ 

কিংব! কুদষ্ট নিমিন্ত দর্শন । চোখ-রাঙানা 

,*কৌধে চক্ষু রক্তুবর্ণ কর! । চোখ-রাঙ্গানি 

'-'কোধ প্রদর্শন । চোঁথে চোখে রাখ" 

দৃষ্টির বহিভূ্তি না করা। চোখে ধুলা দেওয়া 

'“যেন ধুলি নিক্ষেপ দ্বারা অণ্ধ করা, প্রব- 

গুন! করা । চোধ বুলানা' 'তাড়াতাঁড়ি সব 

দেখা (বুল ধাতু দেখ)। চোখে ধর'*“দর্শনীয় 

বোধ হওয়া । চোখে লাগা" "ম্বন্দর বোধ 

হওয়া । চোঁখেকানে না দেখা...অবৈর্ষে 

ন| দেখ| না শোনা | চোথ কান বুজাইয়! 

থাকা ' ন! দেখা ন! শোন! | চোখে মুখে 

কথা .'মুখ দিয়া কথা বাহিরায়, চোখ দিয়া? 

যেন কথ! বাহির হইতে থাকে । উজ্জল ও 

বুদ্ধিব্যঞ্রক চোখ নইলে চৌথে কথা৷ কহে 

ন1। চোখ-কানের বিবাদ তাঙা।"-'দেখা ও 

শোনার ব্রক্য করা । চোখের বালি "'চোখে 

বাঁলি ধুলা পড়িলে যেমন চোখ করকর করে 

তেমন যাঁকে দেখিলে চোখ জলে, চোখের 

যে পীড়াকর; প্রাঃননদিনী দেখয়ে 

চোঁকের বালি চণ্ভী2)। ইহাই প্রকৃত অর্থ। 

যাঁকে দেখিলে রাগ হয়। রাগ অর্থে অনু- 

রাগও আছে। এই অর্থে, যাকে দেখিলে 

প্রেমকলহ হয়। চোখের চামড়া (বা 

পর্দ ) না থাকা-.'লজ্জায় চোখের পাতা না 

গড়া । এক-চোখুয়া, একচোখো ''এক 

দিক দেখে যে, পক্ষপাতী । দো-চোখুয়া, 

দো-চোখো...ছেই দিক দেখে যে, সমদৃষ্টি। 
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চোখ-গেল ..ফা. ? ডাক হইতে নাম। হি" ৰ দ্রির আশ। চোচাল ''ণ. ( চৌোচ+আল )। 

নাম পাপীহ!। কেহ কেহ ভুলে চাতককে | ঠৌচ-বিশিষ্ট। টৌচালি-"'ষ্য. (ঠোঁচ+ 

বলে )। বৃক্ষচারীবর্গের পক্ষীবিশেষ (1181 | বন্ধল। কিংবা চোচ+আলি )। চোচ। 

০০:০0, [316£00০0/% ৪1105 )। | চোট “ষ্য. (চুট ধাতু দেখ )। আঘাত, কৌধ। 

১৬১৭ আগুল দীর্ঘ, পাংশুবর্ণ। পুচ্ছ বিস্তৃত, | চোট লাগ! ''আঘাত পীওয়া। চোট মার 

তাহাতে কাল দাগ থাকে । উ্ড়বার সময় ' "-*আঘাত দেওয়! | মুখের চোট ''ভতসনা। 

কুক্ক্ল)কিং বাঁ চোখগেল রব করে। কোকি-। আঁলার চোট ..জালাঁর তীব্রতা। আ-চোঁট 

লের মতন পরভূত। ূ '**প. অনাহত; অক্ুষ্ট। চোট-পাট ..ণ. 

চোখ-দয়াল..“যা, (দয়াল, দয়েল পাখীর! (চোট--আঘাত, পাট-ছেদন। সহচর 

সানৃশ্তে )। বৃক্ষটারীবর্গের পঞ্গীবিশেষ | শব্দ) ষেন কাটিতে ছি'ড়িতে থাকে, প্রাঃ 

। [7806911 090801)61, 310014815 । -চোটপাট জবাব-_-এমন উত্তর যাহাতে 

2101০0111$) | ৯1১০ আঁগুল দীর্ঘ। ধূম-। শ্রোতার মনে আঘাত লাগে, চিত্ত ফাটিয়। 

বর্ণ, গলা শাদ। | চক্ষু বড়, গোফ অনেক । দায়। 

এবং দীর্ঘ, পুচ্ছ বড় ও গোল। উড়িতে র চোটা '*যা. (স*। তু" স* চোলী)। 

উড়িতে কীট ধরিয়। খায়। ৰ খঘাধরা। ( অপ্রচলঃ ) 

চোঁখা...ণ. (স* চোক্ষ )। তীক্ষ, প্রঃ_মারে | চোটটা-*ষা, (হি*। চোরট1-_অবজ্ঞায় টা)। 

চোক চোক বাণ (কৃত্তিঃ)) বীকা মুখে | চোর, চোরের ভুল্য নীচ। 

কথা কহে চোখ! (ভাঃ)। চোথাল ' ণ. | চোড় .'ফা. (স+)। কীচুলী। , অপ্রচলঃ) 

(চোখ। +আপ স্বার্থে)। চোখা) প্রায় চোখ || ঠোতা "৭. (স* চাত_ নষ্ট» কিংবা স' 

চোগা..+ফা. (তুর্কা)। মোগলের শিখিল; তুচ্ছ) তু" হি" টুচ্চা)। তুচ্ছ, নষ্ট বা 

অ্জাবন্ত্রবিশেষ ? লম্ব/ টিলা, সমুখ খোলা | পতিত। চোতা৷ কাগজ '*তুচ্ছ কাগজ যাহা 

কোর্তাবিশেষ। নষ্ট হইয়াছে। 

চাস, চোজ..'যা, ঢুজী দেখ । স* তৃণী_ চোদ্দ ..চৌদ্দ দেখ। চোদ্দবার-''পুনঃ পুনঃ, 

শর রাখিবার চোক্া। | ফু কিবার চে|জী। স ূ প্রঃ--চোদ্দবার উঠিতে পারি না। 

দমনী। হি* চোঞ্গা, ফৌকী) ও* ফুকনি, | চোপড়-."ষা, (চোপ1+ ৬ স্বার্ণে। চোঁপা, 

ম* ফুঁকণী। বা'তে ফুঁকনী শব্বও আছে)। | কাপড় দ্বেখ)। আচ্ছাদন। ( কাপড়- 

নলাঁকার পাত্র, প্রায়ই বাশের; মোট! নল) , চোপড়) স্বতন্ত্র প্রায়োগ নাই ]। 

কুকনী। ৷ চোপরা -“ফ্য, (চোগ।+রা স্থার্গে। চোপা 

চুঙ্গী ..ছোট চোগ্জা। ৷ 1 দেখ)। খোষা ইত্যাদি আবজ না। 
চোচ'."ষ্য, (স* চোচ-বন্ধল। চোচং । চোপসা'''ণ, (চোপা1সা)। খোষার সদৃশ শুধ, 

নারিকেলাদিফলবন্ধলং_-অ:-টাঃ)। বাশ গ্রঃ_চোঁপস! গাল। চোগপসা ''ধাতু, চোপ- 

কাঠ প্রভৃতির তীক্ষমূখ কঠিন আশ; ফলা-! সাই_ত্বক মঙকুচিত শুক হই। চোপসানা। 
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চোগা "যা, (ও* চোপা) হি* চৌপ) ম ' চোষা (প্রা" চেও ).. ( স' চতুফ )। চতু- 

চোখা _-বাঁ* ছিবড়া । বোধ হয় স*টুপ। 
ধাতু চোপন-_-গোপন হইতে চোপা-- র 
আবরণ)। ত্বক, খোষা। খনার বচনে, 

যদি দেখ মাকুন্দ চোপা _-মাকুন্দ স* মৎকুণ: 
_শশ্রহীন পৃৰুষ চোগা-যাহার মুখ 

ফলের ত্বকের ন্যায় মস্থণ_স্থতরাং শ্শ্রহীন। 
মুখে মুখে চোপ! কর।__মুখে মুখে খোষা --. 
আবজ্না ত্যাগ করা? ইহা হইতে অননম্মান- 

সুচক প্রত্যুত্তর করা । চোপা "ধাতু. (কোপা 

ধাতু দেখ )। চোপাই-ত্বক্ কাটিয়। 

পৃথক করি, টুকর! টুকরা করিয়া কাটি। 

চোপানা ॥ 

চোঁব-চীনী.*"ষা. (ফা* চোব-_কাঁষ্ঠ, চীনের 

কাষ্ঠ)। চীনের ক্ষুপ বিশেষ (91719 
0178 )1| এই ক্ষুপের শিকড় (০109 

1000) উধধে লাগে ।  * 

চোবড়া "ধাতু. (চুব ধাতু দেখ । সং চ্যাবিত 

হইতে )। চোবড়াই -নিমজ্জত করি, লিপ্ত 

করি, এা£_কাদীয় কাপড় চোবড়ান|। 

চোবড়ানা ॥ 

চোবদার '"যা. (ফা* চোব-_গদা11দীর)। রাজ-. 

দণ্তবাহক | চোবদারি ''ষা. ( চোবদার+ 

ই)। চোবদারের কর্ম। 

চোঁবল-. ষ্য. (ম* কবল হইতে )। কামড়, 

ংশন, প্রঃ__সাঁপে চোবল মারে। চোবলা 
'-“ধাতু, চোবলাই_মুখ হা! করিয়। বেগে 

দংশন করি। চোবলানা ॥ 

চোবে.**ষ্য. ( স* চতুৰেদ, চতুর্বেদী। হি" )। 

ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। 

চোঁবিবশ ..ষ্য. ণ. (সং চতুৰ্বিংশতি )। চারি 

অধিক বিশ সঙ্থা,-সঙ্খাক ; ২৪। 

ফোণ গর্ত, গর্ত । 

োয়া'-'৭. (টু, ধাতু দেখ )। আদগ্ধ, প্রঃ__ 
চুঞা পড়া আঘান দেবী পাইল তখন 
(শুং পুঃ) টোয়া-পোড়! আদ্রাণ। োয়।- 

গন্ধ ' ঈষৎ দগ্ধ হইলে যেমন গণ্ধ হয়। 

চোয়! ঢেকুর."দস্ধ অম্লোদগাঁর, খই. 
ঢটেকুর। চৌয়ানি .ষ্য. চোয়! দ্রব্য; টোর়া 

দ্রব্য জলে ভিজাইলে যে জল হয়, পঃ-- 

চীল-ঠোয়ানি । 

চোয়াড় ..ষ্য, (হি* চোআড়-_পাহাঁড়িয়! 

ডাকাইত | চোহাণ জাতির নাম হইতে । তু* 

সুবাদার সঙ্জো যার সাত স চুহান-_মাঃ)। 

হিংসাবৃত্তিশালী নীচ জাতি, পরঃ-আমি 

নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড় (কবিকঃ); 

চোয়াড়ে লোফে কাড় (ভাঃ)) বর্বর, 

অশিষ্ট। চোয়াড়ি "'ষ্য, (চোয়াড়+ই)। 

চায়াড়ের বৃত্তি ৷ রাড়-চোয়াড়ি '*ফ্য. পুর্ব- 

কালে রাঢ় দেশে চোয়াড় জাতি ছিল, তাহার 

তুল্য নীচ ব্যবহার 

চোয়ান্ন “'চুয়ান দেখ। 

চোয়াল, চুয়াল...ষ্য. (হি* চুআল, চৌহর; 
ম* বৰহান্টে (বহুবচন)। স* চব্ণ 

হইতে চআড়--চোআল ? স" কৰল হইতে? 

হি* জবড়া ও* জাবড়ি বাঃ চোয়াল_-স* 

জন্ত (হন) +-দস্ত ?)। চর্বণ-দস্ত-পঙ নতি তু" 
৪* গাল-পাটি ), প্রঃ--গজ্জ গিলে কামিনী 

চুয়াল নাহি নড়ে ( কবিকঃ)1 চোয়াল ধরা 

'**স্* হনুগীহ (190119%/3 )। 

চোয়ালিশ ''চুয়ালিশ দেখ । 
চোঁর "'যা- (স্*)। তঙ্কর (ছুই এক জন চুপি 

চুপি চুরি করিলে চোর) বহুজন বল 
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১১১ উনি 

প্রয়োগে চুরি করিলে ডাকাইত)। স্ত্রী, : কাপড় চোস্ত করা? চালাক। চাঁলাক-চোন্ত 
চোরনী। (২) বালকদের খেলায় তন্কর। চোর- ***প. ( সহচর শব )। চালাক। 

ছে'চড়-.'(ছেচড় দেখ । সহচর শব্ট)। চোর।  চৌঁযা"**চুষ ধাতু দেখ। 
ছিচকা চোর..*(ছিচক! দেখ)। সিঁদ কাটিয়া! চৌ.'"ণ, ( স* চতুঃ--চউ-_চৌ )। চারি, অন্ঠ 
যে চুরি করে; ছোট ছোট জিনিসের চোর। 
ৃষ্টান্তের। চোরে চোরে কুটুষ্িতা .'দলের - 

লোকের স্বার্থসাধনোদ্দেশে আত্মীয়তা | 

চোরে চোরে মাসতাত ভাই:'*চুরি ।গতে 
নিঃসম্পর্কীয় লোকের গ্রণয় হয়। দৃষ্টাস্তে, 
চোরের মায়ের কানাযেমন চোরের মা 

পোয়ের জন্য ফুকারিয়! কাঁদিতে পারে না, 

মনের শৌক মনেই রাখে, তেমন। চোর" 

কাটা "'ষ্য.( স* নাম চোরক, চৌরপুষ্পী )। 

ধান্যাি বর্গের ঘাসবিশেষ (20019909801) 

801০0018103) সোজা ডাঁটায় ফুল ধরে। 

শবের সহিত সমাসে প্রযুক্ত হয়) যথা, চৌ- 
চাঁলা--স* চতুঃশাল-_চারি-চাল-বিশিষ্ট ঘর, 

চৌপ্দী-_স* চুতু্পদী_কবিতার ছন্দ- 
বিশেষ । 

চৌক, চোক..'ষ্য, (স* চতুফ )। চতুর্থাংশ, 
এক কাহনের চতুর্থাংশ; যথা, চারি পণে এক 
চৌক, চারি চৌকে এক কাহন। মাপ, কড়। 

দেখ। চৌকিয়া...ষ্য, (চৌকি +-ইয়া )। 
চৌক-গণিত। 

চৌকষ-.'ণ. (স*চক্ষুম্মান)। চক্ষু-বিশিষ্ট, 
চারিদিকে দৃষ্টি যার, সর্বকর্মনপুণ। 

ফুলের শুগ্জা! কাপড়ে ফুটিয়। যায়। এই হেতু চৌকা ''ণ.(স* চতু্ষ)। চারিকোণ|। যয, 

নাম। 

চোরা..“ষ্য. (চোর +আ )। (অবজ্ঞা) চোর, 

চারিকোণ! উঠান, চক, চারিকোণ! খাত 

(গ্রায়ই চেয়ো )। 

গ্রঃ_চোঁর| না শোনে ধর্মের কাহিনী) চৌ-কাঠ""'ষা, (স* চতুদষ্ঠ। হিং চৌথট, ম* 

ুর্গীপ্রতিমার মহ্ষাস্থ্র; যে চুরি করে 

( আদরে ১, গ্ঃ__ননী-চোরা-শ্রিকৃষ | 

প....অদৃশা, গুপ্ত, 8 চোরা-কুঠরী-- 

ুপ্ত গুহ__চৌর্য হইতে রক্ষা পাইবার আশায় 

যে ক্ষুদ্র গুপ্ত গৃহে মুল্যবান দ্রব্য রাখা হয় + 

বাক সিন্দুকের গুপ্ত আধাঁর' চৌরা-বালি 

..“যে বাঁলি দেখিতে সংহত বোঁধ হয়, কিন্ত; 

যাহাতে নামিলে গা ডুৰিয়া যাঁয়। চোরাই 

'**প, (চোরা +ই। হি* বোঁধ হয়)। চোরিত, 

অপহৃত, প্রঃ_-চোরাই মাল। 

চৌকট)। কাঠের ছুয়ারের চারি পাশের 

চারি কাঠ। উপরের বা মাথার কাঠ-- 

কপালী*(স* কপাল), নীচের কাঠ-_গবরাট 

( স* গর্বাট ),পাঁশে ছই বাজু (স' বাহ্)। 

কপালীর উপরে যে কাঠে কাথ থাকে তাহা! 

ঝন্কাঠ (স* নাম নকু)। ঝন্কাঠের ছুই 

প্রান্ত স্বকর-মুখারৃতি করা হইয়! থাকে। 

ঝন্কাঁঠের ছুই পাঁশে ছুই দ্ড,পোতা৷ থাকে, 

এই কাণ্ঠদণ্ডের নাম ডশাশা (স* নাম নাগ- 

দত্ত )। 

চোরা, চুরা'..ণ. (চুরা ধাতু দেখ )। চুর্ণাক্কত |! চৌকী...ফ্য, (স* চতুষী )। চারিপাদবিশিষ্ট 

ভাঙ্জা-চোরা...( সহচর শব্ধ )। ৷ কাষ্ঠাসন বা পীড়ি) পাদবিশিষ্ট চতুক্ষোগ 

চোস্ত ''ণ. ফা" চুদৃদ)। টান? সমান, পঃ_1| লৌহ, নেহাই) পাহারা (স* চতুষ্-_চৌ- 
৩৮ 
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মাথা রাস্তা, গৌমাথ। রাস্তায় পাহাবা হইতে।) 
পুলিশের বড় থানা এখানে দারোগ। থাকে; 
গ্রীমমণ্ডল যেখানে মুন্সফ বিচারক থাকেন। 

চৌকীনার “যা (ফা* দার)। পুর্বকাঁলে গ্রাম- 

মগ্ডলের কর্ত! যিনি চৌমাথায় থাকতেন, 
কিংবা! চৌচালার বসিত্েন (তু হি* চৌকী 

_ চারি স্তত্তযুন্তু গৃহ, স* চতুক্ষ )) অধুন! 

গ্রামের প্রহরী ৷ নৌকীদাবী.'.ণ. চৌকীদার 
সম্বন্বীয়। চৌকীদারি,''ষা. চৌকীদারের 
কাজ। 

চৌ-খঞ্চি.**্য, (সং চতুঃ খ্ 1) চারিখ্ডে 
নিয়ত? (চৈতন্যমঞ্াল )। চৌথণ্ডিয়া 

“চারি খণ্ডে নিশিত ব! চারি পাদবি শিক্ট, 

প্রাঃ _চৌখগিয়। পীড়ি (কবিক?) | (অগরচঃ) 
চৌ-খুঁট -'৭. 'খৃ'ট দেখ)। চারি খবট-কোণ 

আছে যার, চারিকোণা। 

চৌ-খুলী .'ণ-(খুলী দেখ)। চারি খুলী বাঁদ্য। 

চৌ-গ্ৌগ্লা ৭. (চোবে হইতে চৌ; গৌফ+ 
আ--গৌগ্লা )। বৃহৎ গৌঁপবিশিষ্ট। গত 

বাবুরাম বাঁবু চৌগৌপ্পা ( টেকটাদঃ )। 

চৌ-বুড়ী.*.ণ, (স*চতুঃ-চৌঃ) ঘোড়া+ঈ- 
ঘোড়ী-_বুড়ী)। বাহীহে চারি ঘোড়া আছে। 

চৌ-চাকা..ণ. ( স* চতুঃ__চৌ ) ফা* চাক- 
ফাট )। চারি খণ্ডে বিদীর্ণ । 

চৌ-চাপট .'ণ. (সৎ চতুঃচৌ ) চাপট_- 

চাবড়া)। চাঁর পাশে চাপটিয়! থাকে যাহ! ; 

চারি পার্খে সমদীর্ঘ; সমকৌণবিশিষ্ট। 

চৌ-চালা...ষ্য. (স* চতুঃশাল)। চাল! দেখ। 

চৌ-চীর .'ণ. (স* চতুশ্টীর্ণ)। চতুর্ভীগে বিদীর্ঘ। 

চৌঠা..*ষা, (স* চতুর্২_চউথ-_চউঠা )। 

চতুর্থ দিবস। ৭. চতুর্থ, গা ইহা আস্থা 

দিতে আর নাহি চৌঠ জন (টৈঃ চ)। চৌঠি 

“চতুর্থাংশ, প্রঃ+-এক চৌঠি ধন দিল 
কুটুম্বভঃণে (চৈঃচ$)। 

চৌড়া..'টগ্ড়া দেখ। 
চৌ-তলা "'ণ. ফ্য.(স* চতুস্তল)। চারিতলা। চারি 

তল-বি শঙ্ট অট্টালিকা । 

চৌতারা ""ষ্া. (স* চত্বর, চত্বার। তু ও* চউরা, 
চৌরা-তুলসী গাছ রোপণের পাক! গাথনির 

্তস্ত )। চাতাঁল, অগ্গান, পাকা গাথনির উচ্চ 

চতু'্ফাণ স্বান। 

চৌ-তাল "ব্য. (সৎ চতুস্তাল )। তাল দেখ। 

চৌ-্রিশ ..ণ. ষা. (সৎ টতুক্িংশৎ)। চারি অধিক 

ত্রিশ সঙ্থাক,-সঙ্খ্যা ; ৩৪] 

চৌথ ."ষা. (স" চতুর্থ হইঠে)। চতুর্থাংশ, 
জমিদারের প্রাপ্য চতুর্থাংশ । 

চৌ-দানী-""ঘা. (সণ চতুর্ধান্য, চতুর্ধানিক1)। 
কর্ণভূঁষণ ঘাহাতে ধান্যাকাঁর চারিটি মুস্তূ 
থাকে। 

চৌ-দিক, চৌ-দিগ "'ষ্য. (স* চতুর্দিক)। চারি 
দিক । 

চৌ-দোল, চৌ-দৌঁলা ''ফ্য. (স* চতুর্দোল )। 
চারিজন বাঁহকের দোল! ( পুর্বকালে বর 
চৌদোলে চাঁপিরা। বিবাহ করিতে যাইত | 

এখন কেবল ঠাকুর চৌদৌলে চাপেন )। 

চৌদ্দ, চোদ্দ ..৭. ষ্য. (স* চটু্দশ)। চাঁর অধিক 
দশ সঙ্খাক,-সঙ্ঘ্যা) ১৪| চৌদ্দই': ষ্য. 
মাসের চতুর্দশ দিবঘ। 

 চৌধুরী-"'ষ্য. ( ম* চতুধূরী)। জাতি ও ব্যব- 
সারীর মধ্যে প্রধান ব্যন্তি, প্রাঃ- সেই হয়ত 

চৌধুরী (চৈঃ চ)। স্্ী' চৌধুরানী ( চৌধুরী 
+আনী )। (২) পদবীবিশেষ। 

চৌ-পদী...ষ্য. (স* চতুদ্পদী) | চারি পদৰিশিষ্ 

কবিতা বা কবিতাছন্দ। 



চৌ-পর-*ষ্য, ( 

সারাদিন। 

চৌ-পট-**ষ্য, ( স” চতুষ্প।ট )। কাঠের দ্বারের | 
চাঁরি খান কাঁঠ, চৌকাঠ। 

চৌ-পল '*ষ্য, (পল দেখ)। চারি পার্খ। 

চৌপলিষ॥ শৌপলো ণ.(চৌ-পল+-ইয়া)। 
চাঁরি-পার্খববিশিষ্ট। 

চৌ.পাড়ী-.“ষ্য, (স* চতুষ্পাঠী)। যেখানে চারি । 
বেদ অধাপন! হইত; সংস্কৃত শিক্ষায় । । 

চৌপপায়া "*ষা, ( স* চতুষ্পাদ )। চারি পাদ । 
বিশিষ্ট আপার । | 

চৌ-পাল! '*বা, টৌ-দোল। 

চৌ-পিঠ! "৭, (সৎ উতুদ্প-ষ্ঠ)। চারি পৃষ্ট- ূ 

বিশিষ্ট ; চারি দিকেই গিঠ দিতে পাবে যে, | 
চৌকষ। ূ 

চৌবাচ্চা.*ষ্য. (ফা* চা-বাচ্চা--ছোট বাচ্চা)। ৰ 

ক্ষুদ্র জলাধার। . 

চৌ-মাথা "যা. (স* চতুষ্পথ | পথ হইতে পাখা: 

মাথা ? মস্তক হইতে মাথ| 11] চারি পথ । 

যেখানে রা | ৰ 

* চতুঃ প্রহর )। চারি প্রহর, 

| 
| 
1 

| 

চৌ-বুণ ''মা, চতুযু'গ ) )। সতাত্রেতাদি । 

ঢার যুগ কাল। ৰ 

চৌবস "'৭. (স* চতুরঅ-_চতুফোণ হইতে )। 
সমান। 

গৌাশি "খ য্যৎ (সণ চত্রশীতি)। চারি | 
অধক আশ সঙ্যক,-সঙ্যা; ৮৪। গ্রা*। 

চরা'শ। 

চৌরাস্তা ..যা. (রাস্তা দেখ। চারি পথের: 

মিলনস্বান, চৌমাথা | | 
চৌ-শিঙা। '.ব্য. (স* চতুঃশৃঙ্জা )। চার ৰ 

শুঙ্জ-বিশিষ্ট কৃষ্ণসার বিশেষ (119৩ (০1- ূ 

011760] 806110]09, £ [10118091009 

৷ চৌ-হদ্দি'.*ষা, (হন্দ দেখ )। টতুঃসীমা। 

| ছ"" 

00080110015 )। খয়রা রং, খর লোম, 

আঁকার ছোট, পুচ্ছ ত্রস্ব। পুং জাতির 
চারিটা শিং হয়। কিন্ত, বড় শিক্জাও ৪1৫ 

অঁ'গুলের অধিক নহে । মাংস স্ুস্থাঢু। (ও, 
নাম কোটরা ) হি* চৌশিঙ্গা। )। 

 চৌষটি...ণ. যা. (সং চতুঃষ্টি )| চাঁরি অধিক 
ষাঁটি সঙ্ঘক,-সঙ্খা*;) ৬৪ | 

ছ্। 

'ষ্য.(স*)। ব্যঞ্জনবর্ণবিশেষ, ব্যঞ্জন- 

অক্ষর-বিশেষ ৷ 

ছ...ণ. (স* ষট.)। ছয়, ৬। ছ-কড়! ন-কড়া 

করা-ছয় কড়া ও নয় কড়া তুল্যজ্ঞান 

করা, অবহেলা কর!। ছ-কুড়ি '-ছয় গুণ 
বিশ, ১২০) অনেক | ছ-কুড়ি ছ-টা*'বহু। 

ছচল্লিশ ''ণ. ষ্য. (সৎ ষট্ চত্বারিংশৎ )। 

ছয় অধিক চল্লিশ সঙ্াক,সঙ্া); ৪ | 

ছ-্টা ..ষ্য, ছয় ঘণ্টা (কাল)। ণ. ছয়- 

সঙ্গ্যক | ছ-বুড়ী . ছয় বুড়ী (বুড়ী দেখ) 

বহু ( নাঁরীভাষায় )। ছ-ষটি...ণ. ষ্য. (প+ 
ষটযষ্টি)। ছয় অর্িক যাটি সঙ্ঘক, 

-সঙ্ঘ্যা ; 

ছই .'ষ্য. (স* ছদি )। আচ্ছাদন; নৌকা! ও 

গাড়ীর ছাদ । 

ছক ''ব্য (স" চতুক্ষ)। চারিকোণ! ঘর) 

পাশ! খেলিবার যে বস্ত্রে চতুরশ্র ঘর থাকে । 

ছক-কাটা_চারিকোণ। ঘরে ঘরে চিভুত 

কর!। ''ধাতু। ছকি--বর্গক্ষেত্রে বিভন্ত করি) 
বেষ্টন করি, &।£-_কাগজ ছকা, ছকিয়া 

(ধাতু ছক! হইবার ছিল)। 

৬৬ | 

ধর! | ছকা ॥ 
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ছক..'ধাতু, (ছকা ছাক দেখ। ছকি-_ 
ব্যঞ্চনে ঘি মশালার সম্ভার দি! ছক|। ছকা 
*“*্ধাতু, (ছক ধাতু আস্তে)। ছকান!॥ 

ছকা...ফ্য. (স*ষটক)। ছয়-দ্রব্-যোগে 

বাঞজন; তাসের ছয় ফোটা) তাস খেলায় 

হাঁরি বিশেষ . ( তীঁস, দেখ )। 

ছচল্লিশ ''ছ দেখ। « 
ছটকা”' ধাতু, (স* নরক-পথ হইতে | ও* 

ছিটিক, হি* ছট, ম* ঝটক ধাতু )। ছটকাই ূ 
-গথ হইতে ভ্রষ্ট হই, দূল হইতে দুরে পড়ি। 
ছটকানা ॥ (ছুটকা দেখ ।) র 

ছট-ফট..'ব্য. (চট্-পট হইতে)। যন্ত্রণায় দেহ- | 

নাশ-চেষ্টায়। চাঞ্ল্যে; 18 ছট-ফটি 

যামিনীজাগি (জ্ঞানদাসঃ); বিষম আঘাতে . 

ছট-ফটি পড়ে তূমে বিহন্মী (মেঘনাদ-: 
বধঃ)। ছট.ফটা, ছটফটিয়া..ণ. অতি- 

চঞ্ল। ছটফটানি-''ব্যাকুরতাপ্রকাশ । 
ছটরা, ছররা...ফ্য. ( সং চুর্ম হইতে? ছড়া ধাতু , 

দেখ)। বনদুকে ছুঁড়িবার ছোট ছোট 

গুলী। | 
ছটা. বা. (স*)। দীন্তি, শৌতা) সমূহ): 

রেখা) পরম্পরা । র 

ছটাক..'ষ্য. (স* ষট টঙক)। এক শেরের 
যোল ভাগের ভাগ (ওজন দেখ)। ছটাঁকিয়। 

ছটাক্যে"'ণ. (ছটাক+ইয়)। ছটাক-' 

সম্ব'ধীয়। এক-ছটাক-পরিমিত” গাঃ-. 

ছটাক্যে গাই--যে গাই এক ছটাক মাত্র 
দুধ দেয়। 

ছড়...ষ্য, (স* ছটা )। রেখা, গায়ের চামড়া 

চিরিয়া গেলে যে রেখা-চহু হয়, প্রঃ 

গায়ে ছড় কাট! ফুটে পায় (কবিকঃ); পাকা 

বাড়ীর কাথের সরু পাতল! থাম।..ধাতু, 

ছড়ি--বন্ধুর গ্বানে ঘর্ষণ দ্বারা রেখা-চ্ছিন্ন হই, 

প্রাঃ কাটায় গ! ছড়িয়। যায়। ছড়া ॥ 

ছড় .'ষ্য. (বাঁ* ছড়ী হইতে)। বেহাল! বাজা- 

ইবাঁর ছড়ী।..*(স* ছলী হইতে)। পশুর 

ছাল। 

ছড়া-**ষ্য. (স* ছটা)। সমূহ, পরম্পরা । এক 
ছড়া হার ব! মাল-__যে হার বা মাল্য 

পরম্পর গাথা । এক ছড়া কলা--যে সকল 

কদলী বোটায় স্বভাবতঃ পরম্পর যুক্ত থাকে, 
এক ফণা কলা। (২) শ্লোকপরম্পরা | 

মেয়েলী ছড়া. নারীদিগের কথিত পদাবলী । 

ছড়! কাটাকাটি'' পদে উত্তর-প্রত্যুত্তর। (৩) 
জলাদির রেখা, পঃ--আগ বাঁড়াইয়া পড়ে 

চন্দনের ছড়! (কৃত্তিঃ, লং)। এইরুপ জল- 

ছড়া, গোবর-ছড়া) ছড়াহাড়ী যে 

হাড়ীতে গোবরজল লইয়া পথে নিক্ষেপ 
করা হয়। (৪) বরকন্যার বস্ত্রে গ্রন্থি, গা” 

দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থি-ছড়া, বর কন্তা দেখে 

অরুদ্ধতী ( কৰিকঃ)_ছড়া বীধার মূল 
কন্যাকে বর বাঁধিয়া লইয়! যায়। বিবাহের 

গর বরকন্য| সগুধির অন্তর্গত বশিষ্ঠ তার! 

ও তৎসন্লিহিত অবুপ্ধতী তারা দেখিত। 
অবুশ্ধতী যেমন বশিষ্ঠকে ছাড়িয়। থাকে 

না, তেমন কন্যাও বরকে ছাড়িয়া থাকিবে 

না। অবুশ্ধতী পতিব্রতার দৃষ্টান্ত । ছড়া 
'্ধাতু, (স* ছট। হইতে। ও* ছড়া) হি' 
ছিতরা, ছাট ধাতু )। ছড়াই__-ইতস্ততঃ 

বিস্তীর্ণ করি, স্বান ছনন করি। ছড়ানা ॥ টাকা 

ছড়ান1--অমিত ব্যয়; বাবসায়ে অর্থ-ব্যয়। 

ছড়ানিয়।-.'ণ. ( ছড়ান+ইয়া )। বিক্ষিপ্ত, 

বিক্িপ্তকারী। ছড়া-ছড় "যয. বহু দ্রব্যের 

বিস্ঞারণ, অধিক্য। ছড়া-ছত্তি (গ্রা* )'" 
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বা, ছড়ান| 'ও ছত্রাকার, এখানে ওখানে : ছত্রি -'ষ্য, (সং ক্ষত্, ক্ষত্রিয় )। হিন্ত্ুজীতি 
বিক্ষিপ্ত । বিশেষ । স্তর ছত্রিনী। 

ছড়ী-''ষা, (স* ছল্ী-বাঁ* ছাল হইতে; ছত্রী'' ষ্য. (স* ছত্র)। গাড়ীর আচ্ছাদন, 
কিংব! বাঁ" ছড়া শবের হৃস্বার্থে ঈ) কিংবা ; পালঙ্কর আচ্ছাদন; ছতরী। 

স* যষ্টি হইতে)। (১) বেহালা বাঁজাইবার ছদাম "যা. (হি*। স* ষট্ছ্যয় হইতে ?)। 

কেশ-যষ্টি) (২) ছটা বা সমুহ, প্রঃ সিকি পয়সা। (এক পণের ছয় ভাগের 
খেজুর-ছড়ী_- খ্রি মঞ্জারী, এই মঞ্ীরীতে ভাগ ?)। (ছিদার্ম দেখ) 
খেজুর ধেমন সাঙানা থাকে তেমন সাজানা ছন .'ষা, ( স* ক্ষণ )। উৎসব (বৈষ্ণবপদে )। 

ধান্য-শীর্ষ তু" স* ছটাফল-_গুবাক)) (৩) (২) (স* ছাদন)। ছাদন-নিমিত্ত তৃণ। 

ছোট যষ্টি, বাশের ছোট লাঠি; (8) (অপ্রচঃ) 
বালকের কশতা-রোগ (00910800600 ?) |, ছন্ছছন:"'ব্য, (স*)। প্রআববেগ-শবে। 

ছড়ীদদার.'ষ্. (ফা* দার)। ফুলছড়ী-: ছন্দ "ব্য. (স*)। অভিপ্রায়, অভিলাষ) কূট- 

বাহক ; বেত্রধারী ; পুরীর পাগডাদের বেত্র- কৌশল। 

ধারী। ছড়ী-বরদার...্. চোব-দার | ফুল- ছন্ন 'ষ্য.(স* সন্ন)। অবসন্ন, ক্ষীণ, গা$-- 
ছড়ী.."ষ্. সোলার কৃত্রিম পুষ্পমগ্জরী | ছন্ন হৈল মন (চৈ: চঃ)। ছন্ন-ছাঁড়া : ৭. 

ছতরী -"ষয. (স* ছত্র কিংবা ছত্বর হইতে)। (সহচর শব)। উৎসন্ন ও লক্ষীছাড়া, প্রঃ-: 
গাড়'র নৌকার ছই। ছন্নছাড়া দশ] 

ছতি-ছন্ন ৭. (স* ছদ্দি_ চাল, ছন্ন_নষ্ট)। ছন্নমতি - ৭. (গ্রায়ই মতিছন্ন)। অবদন-বুদি, 
আশ্রয়হীন, নষ্ট, গ্াঃ- কর্তার মৃত্যুতে । প্রাঃ-জীবব্রজ ধাইছে চৌদ্দিকে ছন্নমতি 
বাড়ীট! ছতিছন্ন। ।  ( মেঘনাদবধঃ ) । 

ছত্র '*য্য. (স*)। ছাতা; রাজছত্র। ছত্র-ভঙ্জা। ছপ্ছপ ' সপ্সপ দেখ। 

'“*ষ্য. (স")। রাজছত্র-নীশ, জুতরাং রাজা- | ছগ্নর **ষ্য. (ও* হি ম*। ছাপর দেখ) । 
নাশ, (২) আশ্রয়হীনতা, পরাধীনত| | ছত্র- ৰ খড়ের চাল; গোরুর গাড়ীর ছই। 
পতি ''ষ,(স*)। যে রাজার মন্তকে ছত্র ৰ ছবি'''ষা. (স* ছৰি )। শোভ।, দীপ্তি। (২) 
ধারণ কর! হয়, সআাট। ছত্রাকার * ণ' (স")।:; প্রতিমূর্তি, চিত্র (আধু'নক অর্গ। এই অর্থ 
ছাতার মতন বিস্তৃত পূর্বে ছিল না। চিত্র, পট, আলেখ্য শব 

ছত্র'"'ষ্য. (স* ছটা হইতে )। পঙ্ন্তি, অক্ষর , থাকিতে এই অর্থাস্তর কেন হইল? বোঁধ 
পউন্তি। হয়, ফা* তসবির শব্ব-সাঘৃস্তে। ) 

ছত্র'"'ষ্য. (স" সম্্র)। সদাদান, যেখানে : ছব্বি'"ষ্য. (স* ছৰ্বি)। শোভা! (অশিষ্ট )। 
সর্বদা অন্নদান হইয়! থাকে, প্রঃ কেহ ৰ ছম্ছম'''বা, ( স* ছম ধাতু ভক্ষণে। থম্থম 

ছত্রে যাঞ| খায় যেৰা! কিছু পায় (চৈঃচ)। ৃ দেখ )। যেন কিছুতে ভক্ষণ করিতে আসে 

অন্ন-ছত্র'''ষা, (স* অন্ন-সতর)। অনসজ্র। ! এইরূপ ত্রাসে, স্তস্িতভাবে, প্র" 
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টিস
ি 

নির্জন অষ্টালিকাঁয় অন্ধকার রাত্রে গা ছম্- 

ছম করে। 

ছয় ."ষ্য, ণ, (স* ষট)। এক অধিক পাঁচ 

সঙ্া,-সঙ্খাক; ৬। ছয়ই, ছয়ই "'ষ্, 

মাসের ছয় দিনের দ্রিন। ছ দেখ। 

ছয়লাঁপ ''ণ. (সৎ সুগ্লারি5) | প্লাবিত, 8 

বৃষ্টিতে ছয়লাপ । 

ছরকট..*ষ্য. (? 9* হরকৎ--অ|৭) মঃ ছন্কড, 

ছকড- চাঁপড়, বিদ্ব; হি* ছন্কড় -চাঁপড়। 

আৎ হরকৎ হইতে ছর্কট হইতে পারে)। 

বিল), বিদ্ববিস্তার, প্রাঃ বৃষ্টিতে কাজের 

ছরকট | 

ছরকট-'ধাঁতু, (ছটাকরি হইতে ?)| ছরকটি 

_বিকশিত, প্রসারিত করি, গ্াঃর্দাত 

ছরকটা (অশিষ্ট)। (মাণিকে দাত নিকুটিয়া, 

নিকষ্টিয়া-_নিকর্ষিয়!)1 ছরকট। ॥ ছরকটা 

'**ধাতু, ছেরকট ধাতুর আস্তে)। ছরকটানা ॥ 

ছর্-ছর.'*ব্য. ( স* স্থ ধাতু গতিতে । সর্-সর 

দেখ । কিংব! ঝর্ঝর হইতে) আতের 

আকারে জল-পতন-শবে, পাছার 

জল ছর্-ছর করিয়া পড়ে, ছর্ছর করিরা 

মুত্রতাণ | ছির্-ছর'' বা. ক্ষীণ ধাঁণা পহন- 

শবে । ছুর্-ছুর'''বা, অতিক্ষীণ-ধার।প হন- 

শবে । ছের্-ছের"' ছর্-ছর। (ছেথা ধাতু 

দেখ) । 

ছরাদ ( গ্রা* )'''ষ্য. (স* আাদ্ধ)। শ্রাদ্ধ । 

ছরাদ করা-_গালিতে মৃত্যু কামনা করা। 

ছরাঁদ পাকা-শ্রাদেধে ভৌজনের স্থযোগ 

হওয়া | 

ছর্রি-.ষ্য. (স*)। বমি। (শরদী শব্ধ ভুলে 
কেহ কেহ ছদ্দি মনে করে )। 

ছর্রা...ছটরা দেখ । 

ছল .'ষ্য. (স*)। বঞুন, প্রতারণা, ছস্ম। 
'.ণ. কপট। ছল-কপট * (সহচর শব্দ )। 

কপট। ছলে-বলে- কাপট্য ও বল প্রয়োগে। 

ছল করা-প্রতারণ। ৷ ছলধরা- দোষ অথ্ধে- 

ষ11...ধাতু. (সৎ ছল ধাতু )। ছলি-- 

ছলনা করি। ছলা॥ ছলা''' ধাতু, (ইল 

ধাতু আস্তে )। ছলানা ॥ 

ছল্ছল "বা. (স জল হইতে । কিংবা সৎ 

ঝলা- দীপ্তি হইতে ঝল্-ঝল্--ছলছল)। 

রস-হেতু দীপ্ডিতে, পাঠ লোচন ছলছল 

(জ্ঞানদীসঃ), জর আসিবার আগে চোখ 

ছল-ছল কবে--দেহে রস হইলে। ছল:ছলা, 

ছল-ছলিয়! ..ণ. ছলছল ভাব-বিশিষ্ট। 

ছল1:. ষা. (স* ছল )। কাপটা, গ্রভারণা । 

ছলি.. ব্য. ( স* ছল্লী_ত্বক হইতে | টাকায় 

ছউদ, ৪* ছোই--স* ছদি হইতে )। চর্ম- 

রোঁগ-বিশেষ (1350118515)। এহ রৌগের 

কাঁরণ এক জাতীয় সুম্দ উদ্ভিদ । 

ছষটি'" ছ দেখ । 
ছা..*ষয. (স*। বোধ হয় স* শাবক হইতে )। 

শিশু, বঙ্প। ছা-পোষা লোক "'দাহার স্ত্রী- 

পুরকন্তাদি আছে । কাগের ছা! বগের ছা 

লেখ-কদাকার অঙ্গর-বিস্তান যেন কাঁক- 

বকের ছ। | ছানা'..ষ্য. (স* ছ1+বা* না)। 

পক্ষাির ক্ষুদ্র বঙ্স, শাবক। (মানুষের 

গোরুর হাতীর ঘোঁড়াব ছান! বলা যায় না। 

মানুষের ছেলে, বৃহৎ চতুষ্পদের বাচ্চা, কুকুর 

বিড়ালের ছানা, মাছের পোনা )। 

ছা.. ধাতু, (স* ছদ হইতে ছাদ ধাতু )| ছাই 

আচ্ছাদন করি; গাঃ--ঘর ছাঁওয়া, তবলা 

ছাঁয়া-_-তবলার চর্মাচ্ছাদদন দেওয়া!) কামা- 

বৈর জীত! ছাঁওয়া-ভন্জরীর চর্মাচ্ছাদন 
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দেওয়া । ছেয়ে ফেলা_সম্পূর্ণবূপে আবৃত ূ ছাঁওয়! ( গ্রা* )...য্য. (স+ ছায়া)। ছায়!। (২) 
1 

করা, গাঃ-খোসে গা ছেয়ে ফেলেছে। 

ছাওয়া, ছাঅনি (ছাওনি)॥ ছাঅনি "'সৈন্ত-: ছাওরা-..যা. (স* ছায়াৰত)। ছায়াবৃত স্থান, 
শিবির; আচ্ছাদনী। ছাআ, ছাওয়! ধাতু. . 
॥ ছা ধাতু আস্তে ছাআ- ছাঁওয়!)। ছা- 

আনা, ছাওয়ান| | 

ছাই '“ধ্য. ( স* ছায়! )। ছাঁয়!, গাঃ--গাছের 

ছাঁই পড়া । ছাই মাঁড়ায় না-_দেহম্পর্শ 

দুরে থাক, দেহের ছায়া কাছেও যায় না । 

ছাঁই.**ষ্য. (সৎ ক্ষার--ছার, ছাই)। ভগ্ম, পাঁশ। 

ছাই-পাশ ''যা. (সহচর শব্দ । পাঁশ ( ছা? 

ছা ধাতু দেখ। 

ছায়া; প্রঃ--ছাওরায় বসা । 

' ছাঁওয়াল ''ষ্য. (সং ছ1+স* বাল। সহচর শব্ধ" 

পাশ-_পৃং পুঃ)। দৃষ্টান্ত, ছাই ফেলিতে 

ভাঙ্গা কুলা ''ভাঙ্া। কুলা দিয়! কুলার কাজ 

হয় না, উনানের পাশ ফেল। চলে; লক্ষণায়, 

বাহ! ক্ষুদ্র কাজে লাঁগে। মুখে ছাই *'মুখে। 

আগুন_-মর্থাৎ মণুক _ইহা না বলিয়! মুখ 

ভক্ম হউক ( ভতয়নায় )1 ছাই-কপালিয়া, 

ছাই-কপাল্যে ** -*, যাহার ললাট দগ্ধ 

হইরাছে; পোড়া মুখা (গালিতে )। ছাই 

ইবে-_-অকিঞ্চিখকর ভক্মতুল্য হবে, কিছু 

হর্বে ন। শএর মুখে ছাই গড়ুক- ত্র, 
বিনষ্ট হউক | 

ই ই.**ষ্য, (ছাক1-_আদগ্ধ হইতে)। আদগ্ধ 

ব৷ ভাজ! দ্রবা। নারিকেলের ছাই" নারি- 

কেল-কোরা-ভাজা, প্রঃ পুরপিঠ। করতে 

দয় মিলিত হইয়া এক শব হইয়াছে )। 

ছেলে । (প্রাচীন বীশতে, কদাচিৎ এখনও 

শোনা যায়। 'কৃত্তিবাসে প্রচুর প্রয়োগ 
আছে। মাণকেও, যথা, কেমনে যাইবি 
তোরা তুগ্ধের ছাওয়াল। ছাবাল দেখ)। 

ছাকড়! (গ্রাৎ ছেকড়! ) ''ষ্য. (স* শকট। 

ও« শগড়, হি* ম* ছকড়া । শকটক হইতে 

শাঁ₹টা-_ছাকড়া নে করা যাইতে পারে )। 

গোবুর গাড়ী। ছাকড়া গাড়ী .'গোরুর 

গাড়ীর তুল্য কুৎিৎ ঘোড়।-গাড়ী। 

হাক, ছেঁক "ব্য. ( স* চক, চুক ধাতু পীড়নে। | 
ছা শব্দ হয় বলয়! )। তপ্ত স্পর্শে, গঃ-- 

গরম ঘিতে'লুচী ছাঁক করিয়া ভাজা; জরের 
পূর্বে গা ছাক্-ছাক করে। (২) ত্রাস হৎ- 
পীড়নে; গাঃ--অণ্ধকারে কি একটা 

দেখিয়। বুক ছাক করিয়। উঠিল--যেন বুকে 
তপ্ত স্পর্শ ঘটিল। 

৷ ছাক 'ধাতু, (ছান ধাতু দেখ। "ছানিত, 

ছাই লাগে। ছাই মারা_ ছাই ভাজ|। | 

ছাইট, ছাট .'ছাট দেখ। 

ছাইড়, ছাড় "'ষয. (ছাড় ধাতু দেখ)। তাগ, 
মূল্য-ত্যাগ।  ছীড়-চিঠি "“ষ্য. ত্যাগের 
আদেশপত্র। 

ছাওনি, ছাউনি যয, (স* ছাদন। ছা ধাতু 
দেখ)। সৈন্যের শিবির। * | 

| 

কর! হইতে ছ্বাক1 ?)। ছাকি_ ছিদ্র দিয়া 

রস নির্গলিত করি; ওঃ--মাছ ছাকা_ 

উত্তপ্ত চুর ঘ্বত-তৈলাদিতে পাক করিয়া 

মাছ পৃথক কর। (ভাজা--প্রায়ই অল্প দ্বৃত 

তৈলে )। ছাক|॥ হীকা-..আবর্জন।-রহিত, 
নির্বাচিত, শুদ্ধ | ছাকন! "*যন্্ার! ছাকা যায়, 

জলাঁদি দ্রব্যের চাঁলন! | ছাঁকনী-*'যা, 

(ছীকনা+ইঈ)। ছোট ছাকনা। ছঁকা..' 
ধাতু, ( ছাঁক ধাতু আস্তে )। চাকানা ॥ 
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ছাগল ..ষ্য. (স*)। ছাগ (1) ৫০0709510 

0০৪. 0812:8 )। স্ত্রী" ছাঁগলী, 85 

ছাগলীর ম! বুড়ী কাঠ কুড়াতে গেলি। 

প্রায়ই পাঁগ ছাগল-ন্ত্রী* পাঁঠী ছাগল। 

(পাঠ! দেখ )। ছাগল ''ছাঁগলের তুল্য 

গম্যাগম্যবিচীরহীন।:  ছাগল-লাঁদি ''ষ্য. 

ছাগলের বিষ্ঠা । ছাঁগিল!''*ষ্য (ছাগল+ 

আ)। ছাগল, গ্রঃ_খনার বচনে, খালি 

ছাঁগলা_মেষ (রাশি) শুনা। ছাগলিয়া, 

ছাগল্যে..ষা,. (ছাগল+4-ইয়1) ৷ ছাগল- 

রক্ষক। রাম-ছাগল.'*ষ্য. (রাম দেখ )। 

দীর্ঘাকার ( বন্য ) ছাগল। ছাগল-খুরী-'ষ্য, 

কলম্বী-আদি বর্গের বন্য লহাবিশেষ (100- 

| 
| 
র 
1 

] 

| 
র 

র 
[ 
| 

ূ 
। 

বা 
| 
| 

ূ 
| 

1 

] 

ূ 
ৃ 

নাঁম সংযান; কিংব| স* যংবাব--ঘ্বত- 

ক্ষীরাদিপক গোধুম হইতে । ও* ছাচ, 

হি* ম* সীঁচা)। ধাতু আঁওটাইয়! ঢালিবার 
মাটির প্রতিমৃতি (10810 )) মাটি মোম 
গ্রভৃতির আদর্শ (00001); ছাঁচে গড়! 

দ্ণীরাদির মিষ্টান্ন 

ছাঁচা, হাচি, ছীচ...ষ্য.(স* ছদন হইতে। টাকায় 
ছগ্থ| | ও* ছণ্টি। হিৎ ওলতী (বা অইল 

ও*  গল্তি), ম* ব্বল্চচণী )। চালের নিম্ন 

প্রাস্ত (স* ৰলীক ); চাঁলের ছাচের তুল্য 

প্রান্ত, প্রঃ--আইলের াচ কাঁট।, মাথার 

চুলের ছচ কাটা । ছাচ-তলা "যয. অলি- 
তল। 

[0058 [305-০90125)। প্রায়ই সমুদ্রনিকটস্ব । স্রীচি ..ণ, ( স* সত্য-_সাচ্চা সাচ্চা, সাঁচি 

বালুকায় জন্মে। সুন্দরবনে ও ওড়িশায় 
্রচুর। পাতা মধো খণ্ডিত যেন ছাগলের: 
খুর। ফুল আনীল রন্তু। ৫ ও* নাম কন্সারি 

নটা)। ছাগল-বাঁটী. ষ্য, অর্কাদিবর্গের বন্য 

রৌহিণী-বিশেষ। প্রত্যেক ফুল হইতে ছাগ- 

' ছাট...ফ্য. ( স* ঝাট--স* ছটা )। গবাদি লীর বাটের মতন এক জোড়া ফল হয়। ছুই 

জাতির নাম ছাগ্লবাটা আছে। তন্মধ্যে এক 

জাতি (13251019 330061798. ) দুর্গন্ধ, ও 

লোমশ (ও* নাম উত্রুন্তি। অন্য জাতি 

ইাঁচি)। সত্য, এদেশীয়, আসল; প্রঃ 

ছাচি কুমড়।-_-আদসল কুম্মা্ড বিলাতি নগে, 

াঁচি বেত-_চীনের নহে, ছাচি পান- 

আঁসল পান উৎকৃষ্ট পান, ছাচি তেল-_ 

সরিষা তেল। 

পশুতাড়ন প্রতোদ ; বেতের আঘাত (প্রায় 

অপ্রচ)। বৃষ্টির ছটা (ঝাট দেখ )। 

ছাট ''ধাতু, (স' শদ ধাতু ছেদনে; স' সদ 

(07091701501) ০9111918169) প্রায় লোম-' 

হীন (হি* নাম কালিয়া লতা )। প্রথম 

জাতির ফুল আপীত, দ্বিতীয় জাতির বেগুনা। 

ছাগল-লাদী-..ষ্য. সোমরাজ্যাদিবর্গের বন্ত, 

শীকবিশেষ (9101)251800005 1001503) | 

ধান-ক্ষেতে জন্মে। ডাটা! শিরাল, শাখ! ছড়া 

নিয়া। “কুল, ছোট ছোট গোলাকার (ইহা 

হইতে নাম, যেন ছাগলের লাদী )। 

ধাতু ভেদে। স'ট ধাতু দেখ)। ছাটি_ 

ছেদন করি, অংখ কাটি, চাউল কীড়ি। 

ছটা, ছাট .'ষ্য, কাটা, ছিন্ন বা কতিত 

ংশ। কাট-ছাট '*(সহচর শব্')। কাট! ও 
ছাট! অংশ, কাঁটা ও ছটা । ছাটা ''ধাতু, 

(ইট ধাতু আস্তে) । টান! ॥ ছাটাই "'য্য 

ছাটাকর্ম; হ্ৰাটাকর্মের বেতন। 

ছাড়..'ধাতু, (স* উৎসারি ধাতু দুরীকরণে)। 

ছাঁচ...যা, (স সত্য--আদর্শহইতে। স* | শ্ছাড়ি-ত্যাগ করি, দুরে রাখি, গাঃ--সে 



টি 

গ্রাম ছা'ড়য়। অন, গ্রামে । ছাড়া ॥ ছাড়ন, 

ছাড় (বোধ হয় ছাড়ি-ছীড়)-..যুন্ত। 
লক্ষ্মী ছাড়া -''ণ. হতভাগ্য । শ্থষ্টি-ছাড়া ..৭. 

্া্ট-বাহা। ছাঁড়া-..ব্য. ব্যতীত প্রঃ--তা 

ছাড়।--তর্-ব্যতীত। ছাড়া-ছাঁড় ষ্য. 

পরস্পর পৃথকৃভাঁব, বিচ্ছেদ । ছাড়া '.ধাতু. |" 

(ছাড় ধাতু আস্তে )। ছাড়ানা, ছাড়ান। 

ছাড়ান ছিড়ান-..ষ্য, (ছড়ান-_ প্রচর শব্দ)। 

ত্যাগ, বিসজ্ন। ছুধ ছাড়ানা-_ছুগ্ধ-পান 

ত্যাগ করান! । 

ছাড়া...ধাতু, (ছাল হইতে )। ছাড়াই_ত্বক্ 

বা কোষ উন্মোচন করি। ছাড়ানা ॥ গাঃ-_ 

খোষা ছাড়ানা, শুটা ছাড়ান!। 

ছাত ''ষ্য, (স* ছাদ)। পাক! ঘরের পাঁকা 

আচ্ছাদন 

ছাতর! ''ণ. (স* ছপ্রাকার)। ছত্রাকার।.. ধাতু, 
ছাতরাই--ছত্রাঝার হই, চারিদিকে ছড়াইয়। 

পড়। ছাতরান! ॥ 

ছু(তলা.' ধাতু. (ছত্রাকার হইতে)। ছাঁতলাই 

_-ছত্রাকার করি, পিষিয়! ছত্রাকার করি, 

গাঃ_-প! দরিয়া গোবর ছ্বাতলান!। 

ছাতা, খাতি..-ষ্য, (স* ছত্র)। আতপত্র। 

(কৃত্বঃ ছাতি, নদীয়! জেলায় অদচাপ 

ছাতি)। ধবল ছাতি শ্বেত আতপত্র, 
রাজার মন্তকে ধারণযোগয ছত্র। ছাতার ডাটা 

'“যে দণ্ড ধরিলে ছাত। ধরা হয় প্রাঃ 

আতপত্রে শোভে রাঙ্গ! ডাটী (কবিকঃ)। 

বেজোর, ছ1তা, ছাতি'."ষ্, ছ'াকার 

অপুণ্পক উদ্ভদ বিশেষ (07051010000, 

[০৪৭3 96901 )। 

ছাতারিয়া, ছাতার্যে."যা, (স* ছনত্রাকার 

হইতে)। শাখাচারী ব! চটকাদবর্গের চঞ্খল 
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পক্ষাবশেষ (017]8081৩-99)161. ০1৪- 

(61005 ০820105 )| পুচ্ছ ছরাঁকারে 

বিস্তৃত থাকে বলয়! নাম। ধুমবর্ণ, পুং স্ত্রী 
একপ্রকার। পক্ষ ও পুচ্ছ সমদ.ঘ, পক্ষ 

গোল। প্রায়ই দলে দলে থাকে, এৰং 

কেচে-কেচে কেচে কেচে রব করে। 45৫৬০ এ 

ছাতি .'ষ্য, (স' ছাদক্ছইতে। ছাতা দেখ)। 

বুকের ছাদ ব| বক্ষঃত্বল (হি* ছাতী _ বুক, 
স্তন)) সাহস। ও18-বুকের ছাতি... 

বুকের পাটা, সাহম ; এক ছাতি জল...এত 
গভীর যে বুক পর্যাস্ত ডূব। তৃষ্ণায় ছাতি 
ফাটে-- বুক ফাটে । 

ছাতিন...ষ্য. (স" সপ্ুপর্ণ। ও* ছাতিঅন! )। 

তগরা্দবর্গের ক্ষীরী বৃহৎ তরু-বিশেষ 

(£15601018 501)018115) | গাইঠে গাইঠে 

৬।৭1৮।৯ টা পাতা শাখা বেড়িয়! থাকে এবং | 

৩।৪ টা শাখা থাকে থাকে বাহুর হয়। ফুল 

ছোট, আহরিৎ। 

ছাতু "-ফ্য. (স* শল্তু।)। ভাজা যবান-চুর্ণ। ছ'তু- 

থোর..'ষ্য. ছাতু প্রধান থাদ্য যার। 

ছাতু, ছাতা '“ষা. (স* ছত্রা, ছত্রাক, ছত্রিকা)। 

অপুষ্পক ছত্রাকার ক্ষুদ্র গাছ বিশেষ (00911- 
10010, £0811095)| মাটিয়!কিংব। প্রায় 

শাদা । মূল-নাল-পত্রা দহীন। পল-ছাতু 
'*“ষা. যে ছাতু গচা খড়ে (পল) জন্মে। 

এই ছাতুপ্ভক্ষা | কাঠ-ছাতু."*ষা. যে ছাতু 
ভিজ! জীর্ণ বাঠে পাতল! জিহ্বার আকারে 
জন্মে (201500105 )। 

ছাদ্...ফ্য, (স* ছন্দস্)। পদাবন্ধ ; পরিপাটি; 
স্বৈরাচার; াঃ-_নীন! ছাদে কথা, লেখার 

ছাদ । ' "ধাতু, (স* ছনা ধাতু গোপন, 

আচ্ছাদন )। ছাদি-ছন্দ করি, বেষ্টন 
ওল 
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করিয়!ধরি বা বাধি) া$--জজ্ঞে জঙ্য দিয়! 

পাঁয়েতে ছান্দিয়া বাঁশের উপরে চড়ে 

( চতী£) ছুটে গিয়া মা বলির! ছেঁদে ধরে 
গল] (মাঃ)। ছাদা, ছাদনা, ছাদ, ছাদনি ॥ 

ছাদ, ছাদনা.'ষ্য. (ছাদ! দেখ)। গাই 

দুইয়! দুধে যে অল্প পরিমাণে জল মিশান! 

হয়। ছাদ বা ছাঁদন! দেওয়|__.গোপনে 

জল মিশান', কিংবা ছুধের ফেনার উপরে 

পাতন, শীর্ঘ-করণ--স* শদ ধাতু)। ছানি 
--ছিদ্র পথে পাতিত, নির্গলিত করি, প্রঃ 

__স্ধা ছানিয়। কেবা ও সুধা ঢেলেছে গে! 

(চগ্ডীঃ)) জুল আনিল ছানিঞ। ( চৈঃ 

চঃ)। ছানা, ছাননি ॥ ছানতা..'ষ্য. (ছান 

+পান্র)। ছানিবার ব। ছাকিবার ছিন্ন 

পাত্র বা হাতা । ছানা''ধাতু' (ছান ধাতু 

আস্তে )। ছানানা ॥ 

ছানত! ..ছান দেখ । ছাকন|। 

ছান। ''ছ! দেখ । ছেন! দেখ। 

ছানি...ফ্য.( স* শীর্ণ__ক্কশ, ছিন্ন; স*শাত 

জলের ছন্দ করা। ছ্াদন-.'ষ্য. পদ-বেষ্টন, 

গাই ছুইবার সময় গরুর পা দোড়ী দিয়! 

বেড়য়া বন্ধন) পথের পাশে গোরু বাধা 

থাকিলে এবং সে গোরু পথের অন্য পাশে 

গেলে পথের উপরে যে দৌড়ী পড়িয়া থাকে 
( রাঁট়ের পালকীবাহক কাহারদের ভাষায় )। 

ছাদনী..'ছাদিয়া বাধিতে রজ্জু। ছাদ| ' ষ্য' 

,স* ছন্দ_-অভিপ্রায়, ছন্দসৃ-_স্বৈরাচার)। 

্রাঙ্মণভোজনে ব্রাহ্মণ | খাইয়া কিংবা 

খাইয়! পরিজনের তরে যে ভোজ্য গ্রহণ 

করেন। ছাদ বাধ1--উত্তরীয়ে ভোজ্য 

বশ্ধন। ছাদ।..ধাতু, (ছাদ ধাতু আস্তে)। 

ছীদান। | 

ছাঁদনা, ছাদল!, ছানলা।.'.্য. (স" আন্ছাদন। 

ছাদন-ছাদনা- ছদলা; কিংবা ছাঁদন- 

তলা_ ্বাদল1, ছানলা। তু* ও* ছা-মুড়আ 

- আচ্ছাদন, বেদতলা)। যে ছায়ামগ্ডপে 

বিবাহ হয়, 12--আর্িনায় বান্ধিল 

ছান্দল! (কবিক£)। ছ্বাদল!, ছানলা-তল| 

বাধা-_ছায়াম্জপের তল! বীধ1, তলে বেদি 

নির্মাণ । 

ছাদা'''ছা? দেখ। 

ছান.''ধাতু, (বা' ছান!, ছাঁকা; ও* ছাণিবা; 

হি* ছাকন! ; ম* ছানণে | স* শাতন-- 

_ক্দীগ। তু* ও* সাণ- ছোট; ম* শান, 
ছাঁন-_হুম্মত|; হি* ঝীনা- ছোট; বা" 

রীনা, ছিন1-_-শীর্ণ )। গরুর খাবার ছোট 
ছোট আকারে কাট! খড় ব! জাব, প্রায়ই 

খইল-মাখ। জাব। 

ছানি..'ষ্য. (সং ছাদ্দনী)। আচ্ছাদন ( চোখ 

দেখ )) কষ্ণচিহু, গুঃ__কুগাগ্রেতে ছানি 

পড়ে পেটে নড়ে ছেলে (মাঃ)। 

ছাঁন -ষ্য. (স* শানী)। চোখের কিংবা হাতের 

ইঞ্জিত, প্রায়ই হাত-ছানি (শট দেখ)। 

সান দেখ। 

ছাপ --ষ্য. ধাতু, (চাঁপ ধাতু দেখ। স' ছদ 
ধাতু হইতে ছপ?তু* হি* ও* ছগ্নর, বা* 

ছাঁপর )। ছাপি-_আবরণ করি, মুদ্রার চাপ 

দিই । ছাপ", ছাপ ॥ ছাপ ব্য. চি, মুদ্রা" 

চিহু। ছাপা ..ণ. চিন্তিত, মুদ্রিত) গু, 

চাঁপা । ছাপ|খানা-''ষা. পুস্তক-সুদ্রণালয়। 

ছাপাই..“ষ্য, মুদ্রগ ; মুদ্রণব্যয়। ছাপা- 

ছাপি .ষ্য. গোগন, গুণ্ঠ, চাপাচাগি। 
উপর ছাপ ..পালকীর ছাদ গাছের ডালে 

'লাগিবার আশঙক| (কাহারভাঁষ)। ছাপা" 
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ধাতু, (ছাপ “ধাতু আস্তে )। ছাপাই-__ 
মুদ্রিত করাই; আবৃত করি, প্রঃ_-বীধ 

ছাপাইয়! নদীর বান আসিয়াছে । ছাপানা ॥ 

ছাপর..'ষ্য, (তু* হি* ছগ্পর থট, ম* ছপ্সর 

পলঙ্গা। ছগ্রর চাল )। স*' ছাদ4র? স. 

শর্বরী হইতে ?)। চাল, চালবিশিষ্ট খাঁট। 

ছাপর খাট .'ষ্য, চালবিশিষ্ট খাট। 

ছাঞ্লান্ন ''ণ. ব্য. (স* ষট্পঞ্চাশৎ )। ছয় 

অধিক পঞ্চাশ সঙ্যক,-সঙ্ঘ। ; ৫৬] 

ছাবকা ''৭. (ছাপ+কৃত)। কালশাদ,-চি্ু- 

যুন্তু, কবু'র (স*)। 

ছাবল| (গ্রাঁ ছেবল! )''ণ. (ছাৰাল+-বা' 

আ)। ছেলের ভাবযুন্তু। ছাবলামি ''ষ্য. 

(ছাবলা+আমি)। বাল-চাঁগল্য, ছেলেমি। 

ছাবাল*“ষ্য. (স* শার--স* শ্রা' ছাৰ+- 

আল। কিংবা স* ছা+-স* বাল; ছাওয়াল 

দেখ )। শাবক,. শিশু, এাঃ-_ওরে বাছা 

ব্যা তুমি বড়ই ছাবাল ( ভাঃ)। 
ছাব্বিশ *'ণ. ষ্য. ( স* ফট্তিংশ )। ছয় অধিক 

বিশ সঙ্ঘ্যক,-সঙ্ঘা ; ২৬। 

ছামন ''ষ্য. (চাহনি হইতে ?)। বর কন্তার 

চারি চক্ষুর মিলন ( কবিকঃ)। 

ছামনী-.ব্য. (সং ছাদনী )। ছাদনী (প্রাচীন 
পদে )। 

ছায়নি .'ষ্য. (স* নির্মোঞ্ছন)। এ ঞ্ঃ 

-_ছায়নির ডাল! (কৰিকঃ) 

ছায়া-.'য্া, (স*)| অনাতপ; প্রতিবিম্ব, 

সাদৃশ্য ১ক্কাস্তি। ছায়ানট..'(স' ছায়ানট) । 

রাগরাগিণী দেখ । ছায়া-মণ্প..'ষ্য. (স*)। 

আচ্ছাদনবিশিষ্ট ম্প (কবিকঃ), ছাঁদন1। 

ছায়া-মগ্ডপী ''ষ্য. বিবাহের ছায়া-ম্পে 

বরের দেয় অর্থ। ছায়া-যস্ত্র +ষ্য. ( স%)। 

শক যন্ত্র (300-0191 )। ছায়া-বাজি-.'যা, 

(বাজি দেখ)। ছায়! লইয়া কীড়া (0981০ 

1201061) 5170%)। আব-ছায়া...ষ্য, (সং 

_ অপশ্ছায়)। অষ্পষ্ট গ্রতিবিদ্ব; অপদেবতা। 
ছার .'ষ্য. (স* ক্ষার-_ছার, ছাই )। ভন্ম, 

পাশ। ণ. তুচ্ছ অসার। প্রাঃ-ঠেন ছার 

আমার জামাত! € কবিকঃ ); উড়ষ্য 
করিল ছার লুঠিয়। পুড়য়া! (ভাঃ); কি 
ছার সে নর (মেঘনাদবধঃ )। ছড়ায়, এক 

ভস্ম আর ছার দৌষগুণ কব কার--তস্ম ও 

ছার__ক্ষার একই । ছার-খার...ষ্য. (ক্ষারণ- 

ক্ষার) ভম্ম, ভন্মীভূত, গাঃ-_এই পঞ্চ 
দোষে শ্লোক কৈল ছারখার (চৈঃ চ:)। 

ছার-কপালিয়!, ছার-কপাঁল্যে ' ণ. (ছার- 

কপাল +ইয়1)। যাহার ললাট ভক্মীভূত 

হইয়াছে; হতভাগ!। ছার-পোক।:..যা. 

(কবিকঃ উদ্/ফ_উড়. কচ্ছপগুলা") 
রঙাপুরে ময়নামতীর গানে,_ওরসের লেখ! 

নাই উকুন উকুন ডালি ডালি। ঢাকায় 

উরস; পাবনায় ছাই-পোকা । ও* ছাঁর- 

পোক, ওড়স; হি* খটমল--খাটের মল, 

উড়স; ম* নাম টেঁকুণ। স* উত্দংশ-_ 
উধ্বমুখে দংশন করে বলিয়া । ইহা হইতে 
উরস, ওড়স ইত্যাদি। স* উৎকুণ, মৎকৃণ 

হইতে ম* টেকৃণ )। শধ্যাকীট, ছার-ক্ষার 
মল থাকিলে যে পোক। (ষট্গদী। 
0৫৫-১০৫ ) জন্মে (তু ই* $০10110 )। 

ছাল ..ষ্য. (স* ছল্লী, ছলি, )। ত্বক, ১. 

গাছের, মাছের, পাঁগার ছাল। (শুং পু 

ছড়)। ছাঁল-চামড়া-"*(ছাল ও চর্ম_সহচর 
শব )। ছাল, ত্বক। নুন-ছাল"*'ষ্য. দেহের 

উপরের যে ত্বক লোনা থাকে, দেহের 
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উপরের সুক্ষ ত্বক 81314৩10915) ছালট, 

ছালাট . ব্য. ( ছাল+-কাঠ)। বড় কাঠের 
কর্তও ছাল ভাগ । ছালটি 'ষ্য. (ছাঁল+ 

হু৫)। তিগী গাছের ছালের সুত্রে বোন। 

কাপড় (11067 )। 

ছালন। (গ্রা* )--'ছাদ্না দেখ। 

ছাল।...ধ্য. (স* ছল হইতে ছাল; ছাল+ 

আ)। মুল অর্থ পশুর কিংব। গাছের ছাল 

নির্মিত আবার । ইহ! হইতে যে আখারে 

দ্রব্যাদি পুরয়। গোরুৰ পিঠে লাদা যায় 

(তু* বো ও* ছেলা_ প্রায় ছুই মণ 

ওজন) দুই পাটে এক ছেলা); বলদের 

পিঠে যে ভার চাপানা যায়, (ছুই পাশে ছুই 

ছাঁলীয় প্রায় ১ মণহইতে ২ মণ ভার 

থাকে )। গ্রাঃ_তাঁমলীর ভেসে গেল তামু 

কের ছালা! (মাঃ)। (মালদহে ঝাইল। 

ঝাইল দেখ)। ্ 

ছালাট .'ছাল দেখ। 

ছালিরা, ছেলে."'ষ্য, (ছাওয়াল হইতে )। 

ছেলে, প্ঃ--ছাঁলিয়! ধর রাজার দূত খাই" 

লেক সর্পে (চৈতন্য-মঙ্গল)1 , 

ছিঃ, ছেঠ ছী -'ব্য. (স*)। নিন্দায়, ধিক্কারে। 

ছি-ছি, ছি -'ব্য. নিন্দায়। ছিছি করা--দিন্দা 
করা। কথায়, দশে যারে বলে ছি, তার প্রাণে 

কাজ কি? 

ছি (গ্রা')..ণ. (স*শ্রী)। শ্রী, প্রঃ-ছি- 
হত্থ (শুং পুঃ)। ছি-হস্তেশ্রীহস্তে | 

ছিচক!., ষ্য. (শিক-_ছিচ+কাঠি)। হকার 

ছি'চ.."ধাতু (স* সিচধাতু সেচনে )। ছি'চি 

ক্ষরণ করি, সেচন করি, গ্াঃ--শিকড় 

ছি'চিয়া রস বাহুর করা-_-লোড়াব আঘাতে; 

আরস| হইলে জেন ছিচএ দিব পানি (শুং 

পুঃ)- রসহীন হইলে পানি ছি চিয়া দিবে। 

ছেঁচা, ছি'চ॥ ছি'চ ষ্য. সেচন ! জল- 

ছে চা" ্য. জল-সেটন!। ছেচা'"'ধাতু, 
(ছি'চ ধাতু আস্তে)। ছে চানা। 

ছি'চ-কাদনিয়। "৭. যাকে ছু'ইলে কীদিয়া উঠে, 

যে অল্পত্র/টিতেই কীদে। ছড়ায়, ছি'চ- 

কাদনিয়ার নাকে ঘি-_যে সর্বদ! কাদে তার 

নাকে সর্বদা শিকনি লাগিয়া থাকে। 
ছিট .ষ্য, (স* চিত্র হইতে হি*)। চিন্নু) 

চিত্রিত বন্ত্র। (স* ছটা হইতে । ছিটা 

দেখ )। জল-কণ| বর্ষণ, অবশেষ, চিহু; 

গাঃ-পাওনার ছিট মেটানা, পাগলামির 

ছিট। 

ছিটকা'* ধাতু ( ছটকা ধাতু দেখ। কিংব| 

কষিপ্তীকৃত, ছিন্নীক্কৃত হইতে । হিতে ছিট- 

কনা, ছিটকানা-ছুইই আছে। অতএব 

ছিটক! নাম ধাতু । ম* ছিটকাৰ-_নিক্ষেগ)। 

ছিটকাই--বহু হইতে অল্প পৃথক হইয়া 

দুরে পড়ি, পথভ্রষ্ট হই, প্রাঃ ছাতের জল 

ছিটকাইয়! বারাগ্ডায় আসে, গোরু ভুলিয়া 
পাঁণ হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। ছিটকান! 

( গ্রায়ই ছিটকনা )॥ 

ছিটকানি "'ষ্য. (ছটকা ধাতু হইতে? )। 
কপাট বদ্ধ করিবার কীলক। * 

নলিচাঁর কাঁইট দুর করিবার কাঠি বা গঞ্জ; | ছিটনি "পয. (ছিটা ধাতু হইতে ছিটানি-- 
শিক-কাঠি। ছিচকা-চোর'''ফ্য. যে সিঁদ- 

কাটি দিয়া চুরি করে; ছোট জিনিসের 

চোর। 

ছিটনি )। খড়ের চালের রৌয়ার উপরে এবং 

শাড়কের সমাস্তরে যে শল৷ বাঁধা হয়? এই 

শল! বণ্ধন। গ্রঃ--তালর কাড়ি লাগে 
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গুআর বাথারি, ছিটনি তথির উপর (শু'পুঃ) 

ছিটা .'ধাতু, (স* ছট।-_ রেখা, সমুহ হইতে)। 

ছিটাই-_রেখা। করি, পরম্পরা করি, ধারা 

নিক্ষেপ করি; প্রাঃ-জল ছিটাইয়া পাত 

পাড়া, বীজ ছিটাইয়! গাছ করা । ছিটানা, 

ছিটানি॥ ছিটানি, ছিটনি'"'যাহা! চালের 

বাশের উপর সাগাইয়! বিছাইয়। বাঁধা হয়। 

'*ষ্য. বিন্দু-নিক্ষেপ। জল-বিন্দু নিক্ষেপ । 

ষটন্তে, কাট! ঘায়ে নূনের ছিটা__বিপদের 

সময় বাকাবাণ। ছি)া-ফৌটা '*ষ্য. (সহচর 

শবা)। এক আধ ফোটা, এক আধ ফৌট! 

ৃষ্টি। ছিটা-ফৌট। করা-_মন্ত্রিত জলের ছিটা! 

লওয়া এবং বশ করিবার ওষধের ফৌটা 

কপালে পরা, প্র ছিটা ফোটা করিয়াছে 

ওষধ প্রবন্ধ (কবিকঃ)। (বোধ হয় এই 

ছিটা-ফোটার ছিটা--স* চিত্র হইতে। 

কগালে চিত্র ও ফোটা করা। তু" ও* চিতা 

কাটা, শুং পুঃ চিট্যা-ফটা )। 

ছিট|-বেড়।'".ঝিঢা-বেড়া দেখ । 

ছিটাম.“'ষয, (ছিটা 4কাম। ছিট। ধাতু দেখ)। 

ছিটানি কর্ম 

ছি'ড়...ধাতু. ( স* ছিদ ধাতু ছেদনে। ছিদ 

ধাতু হইতে ছিদি-__ছিড়ি-ছিড়ি। বোধ হয় 

স* ছিন্ত পদে অনুনাসিক বর্ণ আছে 

বলিয়া ছিড় ন! হইয়া ছি'ড়ি। ছিন্ন হইতে 

ধাতু ছিড়া হইত)? ছি'ড়ি__বিদারণ করি, 

চিরি। ছোড়।॥ ছোড়া '"ধাতু. (ছি'ড় ধাতু 

আস্তে)। ছেঁড়ানা ॥ ছেঁড়া, ছিড়া - ৭. ছিন্ন। 

ছি "ধাতু, (স* ছিন্ন হইতে। ছি! ধাতু 

হইবার ছিল)। ছিগ্ডি--ছিড়ি। ছিগ্ডা॥ 

(প্রাচীন বা*)। 

ছিদ...ষ্য. (স* সশ্ধি, ছিদ্র )1* ছোট ছিদ্র। 

প্রঃ ছুঁচের ছি'দে স্থৃত| পরান (ছি'দ 
ছোট, ছে'দা বড় )। .. 

ছিদাম...ফা. (ছদাম দেখ । তু" স* ভ্রবিণ 

_দামড়ি দেখ । হি* ও* ছদাম | ছদাম। 

ছিন.' ধাতু, (ছি'ড়, ছি ধাতুর রুপান্তর )। 
- ছিনি__ছিড়িয়! লই, কাঁড়িয়া লই, প্রাঃ-- 

গল! হইতে হার ছিনেয়া। লইয়াছে। (বোধ 

হয় ছিনাইয়! শুদ্ধ )। ছিন|, ছেন! ॥ (ছেনা 

প্রায় শোনা যায় না )। 

ছিনা...ণ. (সৎ ক্ষীণ, শীর্ণ। ও* স'ণ--ছোট) 

ম* শান, ছান--হ্ুক্মতা ; হি* ঝীনা-_-ছোট। 

বা" ঝিনা-দহ--ছোট দহ )। শীর্ণ, 

মেলেরিয়। জরে পেট লাউ হয়, পৌঁদ ছিনা 

হয়। ছিনা কজৌক'''সরু জৌক। 

ছিনাল, ছিনার ণ. (স* ছিনা_ বেশ্ত।। ছিনা 

+আল, আর-বেশ্তার তাৰ বিশিষ্ট )। 

বেশ্তাতুল্যা৷ ভট্ট, নারী। ছিনালি ''ব্য.. 
(ছিনাল+ই )। ছিনাঁলের ভাব । 

ছিনিনিন "-ষ্. (অন্কার শব্। তথাপি, 

নিক্ষেপ শব মূলে থাকিতে পারে)। জলে 

খোলাম কুচি নিক্ষেপ ( বাঁল-খেলায় )। 

ছিন্ন ণ. (স*)। ছোড়া । ছিন্ন-ভিন্ন। ছিন্ন- 

বিচ্ছিন্ন ''ণ. ( স*। সহচর শব )। ছোঁড়া 

ও বিদীর্ঘ; পৃথগ-ভূত। 

ছিপ (গ্রা").."সিপ দেখ । (২) ডাকাইতের 

দ্রতগামট সরু নৌকা বিশেষ। 

ছিপা৷ ' ধাতু, (ছাপা ধাতু দেখ )। ছিপাই__ 
গু্ত করি। ছিপান! ॥ (প্রায় চলিত নাই। 

ছিপি---ষ্য. (চাপ ধাতু হইতে চাপি-চাৰি)। 

বোতলের মুখে যাহা চাপা হয়, গুঁজি। 

ছিপী ..ফ্য. (হি*। ছাপ হইতে )। যে কাপড় 

ছাপে, রঙ দিয় চিত্রিত করে। 
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ছিবড়া..'ফ্য. (স* চৰিতি হইতে । কবিকঃ-- 

ছোগড়া, কৃ্তিঃ_-চ্বুড়া । ও* ছিট!-__সং 

শি; ম* চিপাড়-যাহা চিপড়| বা রস- 
শৃন্ত করা হইয়াছে। ঢাকায় ছাব! । অতএব 

ছিবড়া ও ছোবডা একার্থ নহে)। শাকাদির 

চর্বিত ও নিষফাশিত-রস ডাটা, প্রঃ আখ 
খাইয়া! ছিবড়! ফেল] । 

ছিব।." ব্য. (স* চন্রিতি হইতে )। চর্বণে যে 
রস হয়। (কোথাও কোথাও পানের ছিব! 

কোথাও ৰা ছেগ বলে )। 

ছিমূনী (প্রা')-.'ষ্য. (স* ছেদনী )। লৌহাদি 
কাটিবার ছেনী। 

ছিয়াত্তর'' এ. ব্য. (স* ফট সপ্ততি)। ছয় 

অধিক সত্তরি সঙ্খাক,-সঙ্খ্য। ) ৭৬ | 

বিশ্রী)। বিশ্রী! ছিরি-ফল ''ষ্য. (সৎ 

শ্রীফল)। বিবফল (প্রাচীন পদে )। 

ছিল .'ধাতু. ( স* ছল্লী--বন্ধলে। ও* ছেল, 

হি* ছাল ছোল ধাতু । বা'তেও ছিল ও ছুল 

ধাতু একার্থ)। ছিলি-__কাটাী ইত্যাদি 
দ্বারা ছাল বা উপরের অসমাঁন অংশ দুর 

করি, কোদাল শ্বার৷ তৃণাবরণ দুর করি। 

ছেলা ॥ ছেল!..'ধাতু. (ছিল ধাতু আস্তে )। 

ছেলান! ॥ 

ছিলকা য্য. (স* ছল্লিক।)। সরুবা সুক্ষ 

ছাল; পাঁতল! টুকর! । 

ছিলা ব্য. (সং ছল্লি। ম* চিল্প)। ধুতি 

শাড়ীর দুই প্রান্তের বহির্গত হৃত্র বা দশী; 
ধনুকের জ্য। 

ছিয়ানব্বই, ছিয়ীনই ''৭. ষ্য. (স* যষ্রব্ততি )। | ছিলিম .'ষ্য. (ফা* চিলম )। হু"কার কলিক!। 

ছয় অধিক নব্বই সঙ্খযক,-সঙ্ঘ্যা ; ৯৬। 

ছিয়াল ..ণ. (স* শ্রী--ছি +আল)। শ্রীসম্পন্ন, 

পুষ্ট । | 

এক রা রর কলিক|। 

ছিষ্ট গ্রা') ''য্য. ( স* স্থষ্ট )। স্থষ্টি শুং গুং 
ছিষ্ট- টি 'ণ. + কাবাহ। 

ছিয়াশি ..ণ. ব্য. (স* ষড়শীতি )। ছয় অধিক | ছা "ধাতু. (স* ছুপ ধাতু। ও" ছু, হিংছু 
আশি সঙ্খাক,-সঙ্খ। ; ৮৬। 

ছিরকা...সির্ঝ। দেখ । ূ 
ছিরক!..'ধাতু, (ছিটকা ধাতু দেখ) ছিরকাই 

_বিন্দুব আকারে বিক্ষিপ্ত হই। ছিরকানা, 
ছিরকানি॥ (ছিটক| ধাতু কঠিন ও দ্রব 

উতয়বিধ দ্রবোর বিক্ষেপে, ছিরকা! দ্রব- 

দ্রবোর বিক্ষেপে )। 

ছিরা .ষ্য, (সং শ্রী হইতে )। রী; কি 

(মানুষের নাম)। হতচ্ছিরা-' ৭. (সং 

হতশ্রী )। হতশ্রী, হতভাগ্য। 

শ্ছরি' যা, (সং শ্রী। স* প্রা" সিরী)। শ্রী, 

লক্ষ্মী । ছিরি-ছ'দ...ফ্য. (সহচরশব্ষ)। ছিরি 
ও ছাদ, শ্রী ও ছন্দ। বিচ্ছিরি,১'গ (স" | 

ধাতু)। ছু'ই-ম্পর্শ করি। ছোঁয়া ॥ ছোয়া- 

চুয়ি .'ষ্য. গরম্পরম্পর্শ। ছোয়া ছয়... 

গ.(ছোয়াছবয়ি হইতে )। ছ্োয়াতে ছোয় 

বা চলিয়া আসে যাহ! । ছ্োয়া--"ধাতু, ( 

ধাতু আস্তে )। ছোয়াণ। ! 

ছুঁই-ছুই..ব্, (ছু ধাতু দেখ)। স্পর্শ 

আশঙুকায়। ছুই-চুই করা_-শঙক! পাছে 
ছুঁইয়া ফেলে (শুচিবাতিকে )। 

ছুঁচ-'ছুচ দেখ। (২) (গ্রা*) ছ্যুৎ দেখ। 
ছুঁচা...ষ্য. ( স* চুঞ, ছুছুন্দরী। ও চুচুন্দরা | 

টাকায় চিক! )। (১) রাত্রিচর কীট-ভোজজী 
জন্ত।বিশেষ | (01051: 91016, 01090100 

05810159 )+ চক্ষু ক্ষুদ্র) নাক দীর্ঘ সম্মুখে 
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বহির্গত। ভীত হইলে দেহের অঞ্জীবিশেষ 
হইতে ছুর্গ্খ বাহির হয়। প্রঃ_কিচমিচ 
করে কত ছুঁচা পণে পণ (কবিকঃ)- ছু চা 
কিচূ:কিচ করে, কিচমিচ করে না। (২) 
নীচগ্রকৃতি লোক (গণ্ধমুধষিকের দুর্গণ্ধ 

হেতু ), প্রঃ-_ছি ছি ওরে ছোঁচ ভেড়া ছার | 

তোর জীবনে ( মাঃ)। (ছুঁচা বাদর গোরু 

গাধা বোক! মেড়া ইত্যাদি প্রায়, যাবতীয় |. 

চতুগ্পদ পশু মানুষের গালি হইয়াছে। হাতী 

ঘোড়া বিড়াল প্রভৃতি কয়েকটি হয় নাই )। 

(৩) অগ্রিবাণ বিশেষ, ছু'গার মতন থুরিয়া 

বেড়ায় । প্রবাদে, (১) ছুঁচা মারিয়। হাত 

গণ্ধানা__নীচলোককে দ্ড দিতে গেলে যশ 

হয় না। (২) ঘরে ছুঁচার কীত্তন বাইরে 

কৌচার পত্তন_-ঘরে সর্বদা! কলহের কিচি- 

কিচি কিংবা লক্ষ্মীর অভাব, বাহিরে ভব্যত। 

ঞরদর্শন যেন সব.ভাল। (৩) সাপের ছুচ 

গেল!--সাপ যাহ! দাত দিয়! ধরে তাহ 

গলার দিকে চলিয়া যায়। ছু'চ৷ ধরিলে ছুর্গপ্ধ- 

হেতু বাহিরে ফেলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু 
পারে না । অতএৰ উভয় সঙ্কটে পড়া । 

ছুঁচা-.'ধাতু, (স* শুচি, শৌচ হইতে )। 
ছু'চাই-_মলদ্বার ধুইয়া শুচি হই। ছোঁগান! ॥ 

ছুচিবাই-'ফ্য, (স* শুণ্চবাতিক )। সর্বদা 

শু কষা, সর্বদা অশুচি হইবার শঙক|! 

ছুচি-বাইয়া, ছুচি-বায়া, ছুচি-বে'য় ''গ 

( ছুচি-বাই + ইয়া] )। শুচি বাতিকগগ্রস্ত। 

ছুট “ধাতু ( স* ক্ষিগ, স+পপ্রা' সু হইতে । 

ও*তে ছুট ধাতু সর্বত্র চলিত নাই। মণ্তে 

ছুট ধাতুর বা* অর্থ নাই। হি* ছুট ধাতু 

হইতে বা'তে আসিয়া থাকিবে )। ছুটি 

বিক্ষিপ্ত হই। বেগে বহির্গত হই, মুস্ত শুই & 

গ্রঃ-ছুটিলাম পাপ হৈতে ( চৈঃ চ$), 
ছুটি গিয়া! ধরা, নেশ! ছুটিল। ছ্োটা। 

ছুটন, ছুটনি ॥ ছুটা-ছুটি "ব্য. একের গশ্চাতে 
অন্যের ধাবন, এদিকে ওদিকে দৌড়ন। 
ছুটি ..ফ্য. মুন্ত, বিদায়। ছুট ..ব্য ছুটি, 
দৌড়ন; পরিত্যা্জা, বাদ--ঞ্রঃ-_কেনা- 
বেচায় ছুট দিতে হয । ছুটকা, ছুটকিয়। '* 
ণ. যে বা বাহ! বিক্ষিপ্ত হয়, পলায়ন করে, 

গ্রঃ-ছুঃ গোরু। ছোটা '.ধাতু. (ছুট ধাতু 

আস্তে )। ছোটান! ॥ 

ছুটলা...ণ. (ছোট +-ল)। ক্ষুদ্র, অনির্দিষ্ট, প্রাঃ 
__ছুঃ খরিদদার-_অল্প দ্রব্যক্তা॥ যে কর্দা- 

চি কুয় করিতে আসে। 

ছুড়, ছুর'ধাতু, (ন* ছুট ডুব ধাতু ছেদন )। 
চুপ, ছুরি-_ছেদ্ন করি, ছাল উন্মোচন 

করি, গ্রঃ-_-পাঠা ছোড়া, ছোরা--পাঠার 
ছাল কাটা । ছাড়া, ছুড়ন। ছোড়া"''ধাতু, 

( ছুড় ধাতু আস্তে )। ছোড়ান। 

ছুঁড়- ধাতু (স* ক্ষিপ্, নিক্ষিপ্ত হইতে । ছুট 

ধাতু দেখ। ও*তে এই ধাতু নাই। হি 
ছোড়ন। বা* ছাড়া)। ছু'ড়ি_নিক্ষেপ 
করি,প্রঃ--ইট ছ্োড়া। ছোড়া, ছুড়ন। 

ট্োড়া ..ধাতু. (ছুঁড় ধাতু আস্তে)। 

ছোড়ানা ॥ 

ছু'ড়ী “'ফ্য. (ছোড়া স্ত্রী" )। ছুকরী। দৃষ্টান্ত, 

ওঠ ড় তোর বিয়ে- বিন! আয়োজনে 

বিবাহ হয় না; তেমনই, আয়োজন না 

থাকিলে অপর কাজও হয় না। 

ছুতা ''ষছজ (স* সথত্র )| স্থ, ছিদ্র, প্রঃ-- 

ছুত! পেয়ে ভতমন! | ছুত-নেতা:"'য্য. (সৎ 

গুত্র, স' নেত্র। সহচর শব্ধ )| ছুত্র, দোষ। 

ছল। ছুতা-..ছ্যুত দেখ। 
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ছুতার..'ষ্য (স*শ্থত্রধর। ম' সুতার) হি 

নুতার, ও* বড়ই | বা" বাড়ই স* বর্ধকী_ 

বা"তে দক্ষ ত্ষ্টা)। কাঠ্ঠকর্মকার) প্রতিমা- 

নির্মাণকার। হিন্দুক্তাতিবিশেষ। স্্রী' ছুতা- 

রনী। পশ্চিম বঙ্জো ছুতারে চিড়া করে, 

ও1ঃ-_ছুতার হাটের. মাঝে চিড়া কুটে খই 

. ভাজে, কেহ করে চিন্ন নিরমাণ (কৰিকঃ)। 

ছুবা ''ধাতু. (চুবা ধাতু দেখ )। ছুবাই__ 
র্জাদি জলে সিন বা রঞজিত করি। 

ছোবান! ॥ ছোব, ছোপ ব্য. রভী, 

ঘাগ। 

ছুবা ''ধাতু. (ছে, ছোবল! দেখ )| ছুবাঁই_- 

হা করিয়া কামড়াই, ও দুর গেলে 

চুবাঁয় কুকুরে ( কৰিকঃ)। ছোবানা ॥ 

ছুবি “*ষ্য, ছুবা ধাতু হইতে)। গোবুর নিমিত্ত 

খইল-জল-মাথা কাটা জাব। 
দুয়ার! ''ছোয়ার দেখ । 

ছুরী...ষ্য. (স* ক্ষুবী, ক্ষুরিক, ছুরিকা)। ছোট 
কর্তরী (বড়--ছোরা)। পূর্বকালে কাতি শব 
চলিত ছিল। ও*তে অদ্যাপি কাতি, তেলুগু 

. কাতত্ত)। দৃষ্টান্তে ক্ষীরের ভিতর হীরের 

চুরী-_মুখে মিষ্ অন্তরে কাটাঁরী। গলায় 

ছুরী দেওয়-_-অতিবঞ্ন! কর! ।.চাকু-ছুরী 

'""চাকু দেখ। 
ছুল : ধাতু. / ছিল ধাতু দেখ )। ছুলি_ত্বক 

ও অপার দুব করি, মল দুব কুরি! 2187 

ডাব ছোলা, জিব-ছোল!। ছোল|॥ ছোলা! "" 

ধাতু ( চুল ধাতু আস্তে )। ছোলানা | ও; 

[-ফল ছোলাইয়। পাৰ ভরে শীসে 
(চৈ: চঃ)। 

ছুলি '-ছলি দেখ। 
ছুঁচ''ব্য (স* হৃচী)। সেলাই করিবার,হ্থচ। 

চুচলা-.ণ. (ছুচ+লা)। হুচীর তুল্য 

সবুমুখণিশিষ্ট, সনুমুখবি শিষ্ট। ছু চ-পানা '' 
গ. সুচী-প্রায়, সরুমুখ। দৃষটস্তে, চুচ হয়ে 

ঢোকা ফাল হয়ে বেরনা-_হৃচী হুক, ফাল 

্ব;ল, ইহ! হইতে অনে অল্পে বহু অধিকার। 

(২) ছুঁচ চালাইতে চালাইঠে বেট্যে 

চাঁলানা- গুণ-ছুঁচে বেট্যে (বাটিয়) দোড়ী 
পরাইয়! গুপচট সি'ইবার সময় ছুচ সহজে 
চলিয়! যায়, কিন্ত, দোড়ী যায় না। কিন্ত, 

ছঁচ এপাশে ওপাশে চালাইতে চালাইতে 

শেষে দৌড়ী যাইবার পথও হয়। 

ছে'' যা, (স* ছেদ)। কাষ্ঠাদির ছেদ বা 

খণ্ড); গ্রঃ_কাঠ ছে করা বা দেওয়া । 

ছেয়া-..ষ্য. (স* ছেদ)। ছিন্ন বা কণিত 

খণ্ড) €1$--কাঠের ছেয়া কমানা--লম্বায় 

ছোট করা । ছে.ষ্য. (স* পদ চ্ছেদ)। 

পদচ্ছেদ্র (0০০চ5099 )। এক ছে এক ছে 

করিয়। যাওয়|-ধীরে ধীরে প। ফেলিয়া 

গমন । 

ছে ছেছে ''বা,. ছিঃ ছিছি ( অশিষ্ট )। 

ছক "ব্য. (ছাক ধাতু দেখ)। তগু তৈলাদ 

স্পর্শজনিত শব, গাঃ্টেক করিয়। মাছ 

ভাজা; জ্বরের আরন্তে গ। ছেেকৃছ্টেক করে 

_দেহ তপ্ত বোধ হয়, ভুয়েও গা ছেক 

করিয়। ওঠে__ষেন তপ্ত তৈতো পড়ে, দেহ 

লোমাঞ্চিত হয়। - ্ 
ক "ধাতু, (বোধ হয় ছকা-চতু্ষ কাট! 

হইতে ট্রেক! । হি* কন! ম* ছেকর্ণে 

ছকর্ে_-লেখার উপর রেখ! করিয়। লেখ! 

কাট।)। ছ্রেকি_বেষ্টন করি, 

তাহাকে মৌমাছতে হ্রকিয়৷ ধরিয়াছে। 
ছক ॥ 
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স্পা 

ছক" ধাতু, ছক, সেক ধাতু দেখ)। ছেঁকি ] বার সময় নায়কী তারে ডা বাজাইয়! পাশের 
--আঁদগ্ধ করি, ভাজি। ছ্কো। লোহ 

পোড়াইয়! গায়ে কো দেওয়া-_চর্ম দগ্ধ 
করিয়া রেখা বা চিহ্ন করা। (তু* ছকা, 
ছেঁচকি )। 

ছেকড়া,''ণ, (সৎ ছিব, ছিনীরুত)। ছিন্ন; 
বা ছিন্নীককত, 

দই । 

টেঁচকি''*ষ্য. ( ছাঁক ধাতু হইতে )। জলে অল্প 
সিদ্ধ করিয়। পরে গরম তাঁওয়াঁতে তেল 
দিয়া ঠাক শব্বে যে ব্যঞ্জন অল্প ভাজা হয়, 

যেমন নিম-ছ্ঁচকি। ছেঁচকি-পোঁড়া হওয়া 

-ছেঁচকির তুল্য আধ-পোঁড়। হওয়!। 

ছেঁচড় *'( স* ছিত্বর-ধূর্ত? হি* ছিচোর 
_বা* ছিচক! চোর-ছিচোর--ছেচড়। 
সি'দ চোর 

€াঃ--ছেকড়া ছেড়া 

হাত-ছেচড়..'ষা. ( স* হট-চৌরক )। হাটে 
বাজারে জনতায় ছিনিয়া চুরি করে যে। 

ছেঁচড়া'ষ্য. (স* ছিন্বর-__কুচরিত্র। ম* ডু- 
চোরা, ছছোরা-_ছাবল! ) | নষ্টচরিত্র, 
ক্টবুল্ধি, ধূর্ত (গালিতে। তু* ছড়া )। 

ছেঁচড়া-"'ষ্য. (ছাল+ছড় হইতে। তু* হি" 
ছিছড়া__ছল। 'তু* ছেঁচড়, ছেঁড়া লোক 
যাহার ছাল ছেঁড়।? তু* ছেঁড়া)। মাছের 
অষ পৌঁটা, শাগ, কুমড়ার খোলা প্্রতুতি 
ও ছা! ভ্রব্য যোগে ব্যঞ্জন -ধাতুইচড়াই' 
বধূর কানে ঘর্ষণ দ্বারা ছাল ছিন্ন হই। 
ছেঁচড়ানা ॥ 

ছেঁচা 'ছিচ ধাতু দেখ। 
ছেড় “খ্য. ( ছাড়া হইতে )। সেতার বাঁজাই- 

হইতেও ছেঁচোর_-ষ্রেচোড় : 

অসিতে পারে)। ধূর্ত, যে সহজে ছাড়ে না | 
ছোট জিনিষের চোর বা ছিচকা-চোর। 

তারে রা বাজানা। রর 
ছেড়া''গ' (স* ছিনন। ছি'ড় ধাতু দেখ)। 

ছিন্ন; সমাব্মভয়-ছির, গ্াঃ_ছেঁড়া লোক) 
পরিশ্রমসাধ্য কিস্ত, অকিঞ্টিৎকর, প্রঃ 
ছেঁড়া কাঁজ; পিশ্ডীভূত, প্াঃ-_ছেঁড়া ছুধ। 
ব্য. ছেদন। ছেঁড়া-খঁড়া.'.ণ. (ছিন্ন+ 
খগ্ডিত। সহটর শব্ধ )। ছেঁড়া, প্রঃ__ছেঃ 
কাগজ। ছেঁড়া লেঠা...যে লেঠা ঝা! বিশ্ব 
শেষ হয় না। 

ছেতো "'ণ. ( ছাতু+-উয়! )। ছাতু-_ছত্জাক' 
বিশিষ্ট । (ছেতো পড়া, ধরা) 

ছেদ-''ধাতু' (স* ছিদ্র ধাতু ছেদনে )। ছেদ্দি 
_-খণ্ড করি, কাটিয়! খণ্ড খণ্ড করি। ছেদা। 
ছেদ... খণ্ডিত বা কতিত অংশ, ছেয়। | 
ছেদা "'ধাতু, (স* ছেদ হইতে)। (ছদ্াই-.. 
ছেদ বাখণ্ডকরি। ছেদান!॥ ছেদ-..ষ্য, 

( স* )। খণ্ড, বিরাম, বিরামচিহ্ (1)। 
৷ ছের্দা''“ষ্য. ( স+ ছিদ্র )। ছিদ্র? বড় ছি'দ। 

ছেঁদো ''ণ. ( ইাদ+উয়া- ছাঁছুয়।)। ছন্দ-, 

বিশিষ্ট ; প্রবাঁদে-ছ্েঁদো কথা মাথার টা 
খুলতে গেলে বিষম লেঠা। (২) ছন্দে কথ! 
কহে যে, প্রঃ-ছেদে! লোক । 

ছেনা.''ষ্য. (স* সত্তানিকাক্ষীরশর--হইতে 

বোধ হয় না। স ছিন্ন হইতে | স্থতরাং 

শবটি ছানী নহে, ছেনা। তু* আস!" ও* 
ছেন!, হি ছেনা)। ছুধ ছিড়িলে ব! কাটিয়। 

গেলে যে পি হয়; প্রঃ নারিকেল 

* শস্য ছা! শর্করা মধুর (চৈ? চ:)) বিশ। 
দরে ছেন! কিন (কবিরঃ)। ছেনা-বড়। 

'*ষ্য(স* বটক-_বড়া)। গুড়ে পক ছেনার 
বড়; মিষ্টান্নবিশেষ | 

0:৪৯ 
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ছেনী-..'ষ্য, (স* ছেদরনী। স* ব্রশ্ন)। ধাতু 

কাঁটিবার মোট। বাটালী। (গ্রা* ছিমনী ) 

ছেগ ''ষ্য. ( সং ীব্)। থুথু ।(রাছ়ে অগা) 

ছেবলা ''ছাঁবল! দেখ। 

ছেমড়।''ণ. (স* ছমণ্ড_মৃত-পিতৃক, বণ্ধ,- 

হীন--শব্দকল্পঃ)। . অশিষ্ট, দুরন। 

ছেয়।...ষ্য. (স* ছেদ )। ছেদ, খণ্ড, খাদি। 

ছেয়াঁনী...ষ্য. ( স+ ছেদরনী )। ছেনী, প্রাঃ 

ছেয়ানীতে কেহ কাঁটে (কৰিকঃ)। 

ছেয়ে ..ণ. (ছাই +ইয়।_-ছাইয়।_ ছেয়ে )। 

লতাঁপাঁতীর ভন্ম (ছাই) বর্ণবিশিষ্ট। 

ছের...ধাঁতু, (ছট', ছড় হইতে । ও” ছের ধাতু । 

তু" ও* জগন্নাথের যাত্রার পর ছেরা পইরবা 

_ পথে ছল ছড়ান। ও ঝশটান! ) ছেরি-- 

তরল মল ত্যাগ করি। ছেরা, ছেরানি। 

ছেরানি ''তরল মল। 

ছেল! '*ধাতু. ছিল ধাতু দেখ । 

ছেলী ..্য. (স* ছেলকী। হি* ও* ছেলী )। 

ছাগ, ছাঁগানী (কবিকঃ)। ( আপ্রচঃ) 

ছেলে ''ষ্য.(স* ছন্লী-_সস্তানে-মেঃ। ছন্লী-_ 

ছালিয়।-ছেলে। প্রাচীন বাণতে ছাঁও- 

পিলে--সম্প্রতি অন্ুচর শব্দ)। সস্তাঁনাদি। 

ছেলে-ছোকরা..'ষ্য. (প্রায় সহচর শব)। 

ছোঁট ও বড় বালক। ছেলে-মানুষ ''ষ্য. 

ছাওয়ালমানুষ, শিশু । ছেলে-মানুষি "'ষ্য, 

বালচাপলায । ছেলে ধরা .'ষ্য. শিশু-চৌর। 

আঁটাপিয়। ছেলে, আটাদ্যে ছেলে." 

( আটমাস + ইয়া-__আটমাসিয়া-_আটা- 

সিয়।)। যে ছেলে আটমাঁস মাত্র গর্ভে 

থাকিয়। জন্মে; প্ঃ--আমি কি আটাসে 

ছেলে। ভয়ে ভুলব না ক চোক রাঞ্াঁলে। 

(রামপ্রপাদ)। অতুড়িয়। ছেলে, আঁতুড়্যে 

ছেলে ..এত শিশু যে এখনও স্থৃতিকা- 

গৃহ ত্যাগ হয় নাই। কচি-ছেলে ''কোঁমল 

শিশু। কোলের ছেলে ' শেষ সন্তান। 

দু'ধর ছেলে ''মাতৃস্তনছুদ্ধ পোষ্য । বেটা 

ছেলে ''বালক, পুরুষ। মেয়ে-ছেলে '' 

বালিকা, স্ত্রীলোক । দৃষ্টাস্তে, ছেলের চেয়ে 

ছেলের গু ভারী_দেহ অপেক্ষ। দেহের মণ 

ভারী; লক্ষণীয়, গৌগদ্রব্যের আ'ধক্য। 

ছেলেমি “'ষ্. (ছেলিয়। +আমি-ছেলিয়ামি 

_-ছেলেমি)। বালচাপল্য। 

য়াল, ছাঁবাল। ছাঁওয়াল+ইয়1_ছায়ালিয়। ছৈ."'ছই দেখ। 

ছাঁলিয়-ছেলে হইতে ও পারে। ঢাকায় 

ছাঁইলা-_.অর্থাৎ ছালিয়)। সস্তাঁন। ছেলে- 
পিলে "'্য. (মূলশব ছালিয়া-পীলা। পীলা ৷ 

_-স* পীলক-_পিপড়া, পীলু- পরমাধু। 

ছেলে-পিলে-"'সস্তান-বুপ ক্ষুদ্র জীব কিংবা 

পরমাণুবৎ সম্তান। ও* পিল|_-বালক, 

পিলী__বাঁলিক1; হি পিল্লা-কুকুর-শাবক, 

পিল্_কীট? ম* পীল-_-শাবক। তু" বা* 

পিল.-পিল ) পূর্ববর্গে পোলা (স* গোতি 

কইতে ?)- পুত্র সস্তান। অতএব পিলা_ 

ছে, ব্য. (স* ছম ধাতু-_-ভক্ষণে_ হইতে )। 

উপর হইতে বেগে শাম্যু। আকুমণ বা 

গ্রহণ। সাঁপ ও চীল ছ্োঁ মারে, প্রঃ 

কপালে তিলক দিতে সাপে মারে &্ে 

( কৰিকঃ)। 

ছোঁকরা ..ফ্য. (স* তোক-_শিশু। ট্হ| 

হইতে ৪" টোকা_বাঁলক, টুকী-_বাঁলিকা। 

হি* ছোকরা! ডোকরী)। বালক, যুব স্ত্রী 

ছোকরী-_ছুকরী। (ছোকরা ছুকরী, 
প্রায়ই নিন্বিতার্থে )। 
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লাশ টিগাঁাপশীশিশিশপীশিপীিশী

্সশী শা
 শীীশাশি 

চোট. 'ষা. (ছু'চা হইতে )। বড় ইচা_- | ছোপ..'ষ্য. (সং ক্ষুপ ধাতু হইতে বা ছুপ 

নীচ-প্রকৃতি, প্রঃ কেহ ঠোঁচ। কেহ বৌচ 

কেহ বা সরল (কবিকঃ)। স্ত্রী* ইংচী। 

ট্োঁচা "ধাতু, (স* শৌচ হইতে )। কোচাই_ 
মল-ত্যাগের পর জল-শৌচ করি। ছোঁচান!। 

( ছু'চ ধাতু দেখ) 

ছোট '.ণ.(স ক্ষুদ্র ছুট-_ ছোট। তু* হি" 

ছ্র, ছুদর। চৈঃ অমৃতে__ছুটা পাণ বিড়া। 

ও* ছুটিআ, কষুত্রীয়া । হি" ছোটা__বস্ত)তঃ 
চুটা)। কষুত্র। ছোট ''ণ. (স* ক্ষুত্র - ক্ুদ্দ_ 

ছুট )। অতি ক্ষুদ্র। ছোট-খাট ''ণ. (সহচর 

শব্ব)। ছেটি। ছোট-বড় "৭. ক্ষুদ্র ও 

বৃহৎ। ছোট কী, ছুট কী (ছোট 4ক+ঈ)। 

ছোট বউ । ছোট আঁদালত...অল্প দাঁবর 

বিচাঁরালয় (& 90811 ০৪03 ০০01)। ছোট, 

ঠাকুর "শ্বশুরের কনিষ্ঠ পুত্র । ছোট দিন." 

হস্য দিবা । ছোট নজর" ক্ষুদ্রদষ্টি, ক্ষুদ্র 

চেত ৷ ছোট বউ . কনিষ্ঠ বধূ। ছোট ম! 

..-ছোঁট বিমাঁতা। ছোট লোক ''নীচ 

ব্যক্তি, ইতর লোৌক। 

ছোট...ফ্য. (স* কচ্ছোটিকা বা* কাছোটা 

হইতে, ক ঈলুপ্ত)। ছোট কাছা; (২) 
বস্ত্র, গ;এক ছোটে--উত্তপীয় বিনা; 

দেঁ-ছোট-_উত্তরীয়। (৩) তুচ্ছ দ্রব্যের ছোট 

দোড়ী, প্রঃ--খড়ের ছোট্। 
ছোটকী, ছুটকী *.ছোট দেখ। 

ছোটা...ছুট ধাতু দেখ। 
ছোঁড়-ভঙ্গা ..ণ. ( সং ছত্রভগ্া ? শ্রেণীভঙা ঃ 

ছাড়ি--সারি-শ্রেণী )। শ্রেণীভঙ্া, গ্াঃ 

__বরযাত্রী ছোঁড় ভঙ্গ হইয়! পড়ল। 

ছোঁড়া.''ষ্য. (ছোকরা হইতে )। ছোকর!। 

্বী' ছোড়ী-ছুঁড়ী। * 

ধাতু স্পর্শনে। তু* স* ক্ষেপ-_লেপনে_- 

মেঃ)। ঈষৎ রঙাঁ। ছোপানা...ণ. ঈষৎ 
রঞ্জিত। 

ছোঁবড়া ''ষা. (চোপা+ড়া )। নারিকেলাদি 

ফলের আশ । ( ছিবড় দেখ ) 

ছোবল ''ষ্য. (স* করল হইতে । কৰল হইতে 

কামড়, খামল, চোবল, ছোঁবল)। মুখ 

বিস্তার করিরা দংশন, প্রাঃ--সাঁগে ছোবল 

মারে। ছোবল ''ধাতু, ছোবলাই, প্রঃ. 
সাপে ছোবলায়। (কামড়ান! সামানা, তদ- 

পেক্ষা অধিক খাবলানা, তদপেক্ষা অধিক 

ছোবলান| )। 

ছোঁয়া -'ষ. ণ. ছা ধাতু দেখ। ছোয়াছিয়।, 

ছোয়াছো, হৌয়াচ্যে (গ্রা" ) ' ণ. (ছোঁযা- 

| ছুঁই ইয়-উরায়াছু'ইয়া-ছ্টোয়া ইয়া 

| -ছ্রোয়াছিয়।)। স্পর্শে জাত (০০08. 

01003) ছোঁয়াচ .'ষ্য. (ছ্োঁয়া-ছুয়ি 

হইতে )। অপবিত্র স্পর্শ দৌষ। 

ছোয়ারা "'ষ্য (হি* ছুআর। ফা" খুর্মা দেখ)। 

শু্ধ বন্য খর্জ,রবিশেষ (12100115 
0800516618)। পাঃ-বাদাম ছোয়ারা 

রক্ষা পিগ্ডখ্জ্র (চৈ চঃ)। (ছোঁয়ার 

__বন্ত, পিগুখ্জরর উত্তম )। 

ছোল .'ষ্য. (ছুল ধাতু দেখ )। ছুলিলে যাহা 

হয়, টুকরা, পঃ--শিংছোল-_মহিযা'দর 

শৃর্জোে চিরনী ইত্যার্দ করিবার সময় যে 

পাতলা টুকরা হয় (3178%1789 )) ফলা'দর 

ছাল, গ- পাকা নারিকেল ছোলে কাতা 

হয়। ছোলা '-ছুল ধাতু দেখ। 

ছোলগা.. ষ্য. (স* মাতুলুঞ্জা হইতে)। বাতা'ৰ 

নেবে, প্ঃনারঙ্গ ছোলা টাঁবা কমলা 



চি 

বীজপুর (চৈঃ চঃ)। (ফরিদপুরে ছোলগা : মিশাইয়া হয়)। জউ-পোঁকা.. লাক্ষা কীট 
শব চলিত আছে) । ূ (050181018 19029)। এই পতঙ্গ 

ছোলা, ছলা...ফা, (স" চণক-_চড়া-চলা_ ৷ পলাশ অশ্বখ কুস্থম শাল বদরী প্রভূত 
ছলা। হি" চনা, বুট ; ও* বুট, সোলা )। ৰ গাছে থাকিয়! রস খাইয়া বাঁচে। স্ত্রী* পত্জা 

শিশ্বাদিবর্গের কষিজাত শীক বিশেষ (179 | গাছের ডালেই থাকে । ইহাদের উদর হইতে 
2121) 00010101098. 01০61 211০- | ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তুবর্ণ কীট বহির্গত হইয়! ডাল 

চা) )] এই শবকের শুটার বীজ।; লাল বর্ণ করিয়। তোলে । অধিকাংশ মরিয়া 
ছোলা-ভাঁজা ''ষ্য. ভাজা ছোলা! যায়; যে অল্প অন্য পতঙ্ঞা কিংবা পক্ষীর 

ছা."'ছি দেখ। দেহে লাগিয়া কিংবা! নিজ চেষ্টায় অন্য রস- 
ছ্যত...গ. (স*)। অপবিভ্র। ছ্যত হাড়ী-'' | বিশিষ্ট ডালে উপনীত হয়, তাহারাই বীচে। 

অপবিত্র হাড়ী; ছাত পড়1-''অশুচি হওয়|। ৰ সেখানে তাঁহাদের পা খসিয়া যায়) পরে 
| 

ৃ 
ূ 

( ছাত শব বহু প্রচলিত। গ্রা* ছুট ত)। তাহাদের দেহ হইতে জউ নিঃসৃত হয় 
লাক্ষা দেখ। 

। জওজ "'ষ্য. (আত জুউজ )। ম্বামী (আদঃ)। 

 জওজে শ্রীহরিদাস-_শ্রীহরিদাস যার স্থামী। 

৪ জক ''জোক দেখ। 
জ.'ষ্ (স*)। ব্যঞ্জন-বর্ণ, অক্ষর বিশেষ।  জণ্ক"' ষ্য, ( স* যক্ষ--কুবের )। যক্ষকুবের। 

( গ্রাচীন ও গ্রাম্য বাঞ্ালায যস্বানেজ টাকার জ'ক...কুবের তুল্য ধনবান্। জ"কের 

বানান দেখ| যায়।) কড়ী, ধন..“ক্পণের। গ্রাম্য জন বিশ্বাস করে, 

জ..ব্য. (স* যব । হি* জৌ, ও* জ)। প্রসিদ্ধ | এক এক নদীর ও পুকুরের ঘাটে জ'ক নামে 

যব শত্ত (39115). £10150) ৮৪17: দেবযোনি থাকে । তার উদর টাকায় ভরা, 
8৪15); এক ইঞ্চির চতুর্থাংশ । _. পিঠ কাছিমের মতন। সে টাকা লইয়া ব্য্ত 

জই...ফ্য, (স* যৰ হইতে হি*)| যব-সদৃশ বিশেষের অপেক্ষ|! করে। অন্তে দৈবাঁৎ পিঠে 

কষিশত্ত-বিশেষ (980. 45608. 5858).  প| দিলে সে জলের ভিওরে টানিয়। লইয়। 
এদেশের জই মানুষের ভোজ্য হয় না, মারিয়া ফেলে। 

ঘোড়ার খাদ্য হয়। বিশেষতঃ জুই-এর খড় জকৃজক'.ব্য, (স* জঙক্ষ ধাতু হসনে)। 

ঘোড়ার খাঁদ্য হইয়! থাকে । এই খড় পশুর. দীব্চিতে,প্রায়ই ঝকঝক। জক্-জক1.''যাহ 

পুষ্টকর। _ জকৃজক করিতে থাকে, যেন হাসিতে থাকে? 
জউ -'ব্য. (স* জতু )। লাক্ষা 0৭০)। (লাক্ষা | প্রতিমার ডাক-দাজ বিশেষ, পিতলের 

নাম অপেক্ষা! জউ নাম অধিক চলিত। . পাতালা পাত ( হি* জগ্জগা )। 
সেকর! ফাপা গহনার ভিতর জউ পূর্ণ করে। ৷ জক্শক, জক্-শক! ''৭. (স* জক্ষ ধাতু তক্ষণে। 

পিত্তলাদি কুঁদিবার 'জউ'- ধুনা রজন তেল। সং শক ধাতুশত্তি)। শত্ত্িহীন, অতির্ান্ত। 
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প্রঃ--পাঁথর তুলিতে তুলিতে জক্শক হওয়া, ৃ 

থাওয়া। 

জথন (গ্রা')'' "যখন দেখ । 

জখম ..ষ্য, (ফা* জখম )। আঘাত, ক্ষত) 
আহত | জখমী'..ণ. (জখম +ঈ)। আহত | 

জগ ''ষ্য, (স* জগৎ )। জগৎ, প্াঃ-জগ 
ভরি লাজ (জ্ঞান্দাস); জগভরি কলঙক 

রহিল চিরদিন ( চ্ডীঃ)) তোমার সেবক 

জগজন (কবিকঃ )। জগজন'' জগৎ জন, 

প্রঃ_শুংপুঃ; আমি যে তোমার দাদী 
জগজনে জানে ( মাঃ)। জগদল, জগমোহন 

দেখ। 

জগঞজগ! ''জক্জক। দেখ । 

জগবম্প ''ষ্য. (স* জগঝম্প--তাল বিশেষ। 

হয়ত জগৎ্-ঝম্প হইতে। তু* জগদল)। 

মাটির একমুখ| আনদ্ধ বাদ্য বিশেষ; এক 

প্রকার ছোট টার বল! যাইতে পারে, কিন্তু 
টাকের নীচের দ্বিক গোল। 

জগৎ্-সংসার *'ষ্য. (স*। সহচর শব | সং 

গম ধাতু হইতে জগৎ, স্থ ধাতু হইতে 
সংসার। উত্তয় শব্দের অর্থ যাহা গতিশীল, 

অস্থায়ী )। সমস্ত জগৎ, জগতের লোক । 

জগদল-"'ষ্য, (স* জগদ্দলন)। অতিশয় 

ভারী, এত ভারী যে ভারে জগৎ দলিত 
হয়। পুর্বকালে বুকে জগদল পাথর চাপাইয়। 

দ দেওয়। হইত, ওাঃ-_বৃকে তুলি দেহ 
পাসান জগদল ( শুং পু) 

জগন্নাথ ভোগ'''ষ্য. (স*)। জগম্নাথদেবের 

ভোগের নিমিত্ত মিষ্টান্ন বিশেষ (ও* নাম | 

জগন্নাথ বল্পভ। চৈতন্ত-মঙ্গল )। 

জগমোহন...ব্য. ( স* জগন্মোহন )। ওড়িশার 

বড় বড় মন্দিরের যে ভাগে দর্শকের সাই | 

ঠাকুর দর্শন করে) প্রাঃ-নৃত্য গীত করি 

জগমোহনে বদিল! ( চৈঃ চ$) 

' জঙ্গা...ফ্য, (ফা*। তু" স* জঞ্জ-যুদ্ধ) । যুদ্ধ । 
জঙ্গী-..প. (জঙা4ঈ)। যুদ্ধসন্ণ্ধীয়। 
জঙ্গী লাট...(লাট দেখ)। প্রধান সেনাপতি 
(001010217061-11-01)160 | 

জঙ্গ-'"ষ্য. ( ফা* )। মড়িচা। (বাণতে প্রায় 

চলিত নাই। জাঞ্জাল দেখ)। 
জঞ্জাল .'ষ্য. (স*__নিজনস্থান--মেঃ। ও*তে 

ছোট বন, হিতে বন, মবুদেশ )। এখানে 

ওখানে ম্বতঃ উৎপন্ন ছোট বড় গাছের 
বন) আব্জনাপূর্ণ স্থান। বনে জঙ্গলে, 

বনজঙ্জাল সহচর শবে জগ্জাল শবের স" 

অর্থ প্রায় আছে । যেখানে মানুষের বাস 

থাকে না, সেখানে জঞ্জাল হয়। জঙ্জালা ' ণ' 

(জঙ্গল +-অ.)। বন্য, অসভ্য। নান! রাগিণীর 

মিশ্রণে রাগিণী। জঙ্জালী ''৭. (জঙ্গল 4 ঈ)। 

জঙ্জালে জাত; অসভ্য । 

জঞ্জাল ''জাঙ্াল দেখ। 

জজ ..ফ্য. ( ই* 7৮৫৪০ )। প্রধান বিচারক'। 

জজ-গিরি-'*ষ্য. জজের কর্ম। জজিয়তি-..য্য. 
(জজ+ইত প্রত্যয় । ব্যাকরণ দেখ। 

কিংবা! জজ+-ঈয়-_-জজীয়,4তি )। জঙ্জের 
বৃত্তি। 

জঞ্জাল''ষ্য. (স* ঝঞ্ধানিল হইতে? তু" 
ঝঞ্ধাট। জঙ্গল শব হইতেও জঞ্জাল আমিতে 

পারে। জঞ্জাল জঞ্জাল-_-জঞ্জাল। স" 

জলাঞুল--শৈবাল__ইহা হইতে জঞ্জাল__ 

যাহ! শৈবালের তুল্য ব্যাপ্ত হয়। বৌধ হয় 
ঝঞ্ধানিল শবই মূল)। বিপদ, সঞ্ডকট, 

আবর্জনা ; পাঃ- স্লেচ্ছ দেশে কপূর চন্দন 
অঞ্নিতে জঞ্জাল (চৈঃ চঃ)) কোতোয়াল 
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ধূমকেতু তিলেকেতে পাঁড়িবে জঞ্জাল (ভাঃ))! শীতে জড় হওয়! | ৪ড়-ভরত...গ. (স*)। 

জঞ্জাল লাগাঁব যেয়ে মায়ের নিকট (মা:ঃ)।; তরতমুনির তুল্য নিষ্পনা) মুর্খ) স্কততি 
জঞ্জালিয়া -"ণ' বঞ্ধাটপূর্ণ, ৫8 জঃ কাজ।| হীন। জড়-সড়..৭. ( স' জড়_নিষ্পন্দ; 

জট, জ'ট (গ্রা* ).' যা. (স* জটা-কেশ)। স*সন্ন_অবসন্স, বিষণ )। নিষ্পন্দ অবসন্ন, 
মাথার কেশ। জটিয় ''ণ. (জট+ইয়া)।, গ--ভয়ে জড়-সড়। 

জটাবিশিষ্ট, দীর্ঘকেশবিশিষ্ট। জটলা...  জড়া'..ধাতু, (স* জটা-_-মংহত কেশ হইতে। 

( ম* জটাল। কিংবা জট4লা)। জটাযুন্তু) : স* জট ধাতু সঙ্ঘাত)। জড়াই--সংহত 
একত্রীক্ৃত; পরামর্শ নিমিত্ত মিলিত। জটা | করি, বেষ্টন করি, কর্মে বা দোষে বদ্ধ 
যা. (স*)। সংহত কেশ) সংহত, 8 | করি? প্রাঃ-চুল জড়াই,__মাথার কেশ 
চুলে জট! বীধে-_চুল পরস্পর সংহত হয়।] বাঁধি, গায়ে কাপড় জড়াই, হাত দিয়! জড়া- 
জটিল .'ণ. (প*)। জটাযুন্তু; বহুবিষয়  ইয়! ধরা, মকদ্দমায় জড়ানা। জড়ানা। 
হেতু ছুবেধিধ | জটামাংসী-"'ষা, (স+)। ! (বিপঃ-আ-জড়া) |  জড়ানিয়া ' ৭. 
হিমালয়ের শাকবিশেষের (5010৩0810, | (জড়ান11ইয়া)। জটিল? পরম্পর মিশ্রিত, 
21099090105 )802108151) মূলবৎ পঃ--জঃ লেখা। জড়িত ''ণ. (বা জড়া 

কন্দ। এই কন্দেজটাকার শিকড় থাকে। বাতু+ইত)। মিলিত,বেষ্টিত। জড়া-জড়ি '* 

তৈল স্থগণ্ধি করিতে জটামাংদী লাগে। ষ্য. ছুই বন্ত, বা জনে পরম্পর বেষ্টিত। 
জটালঙকা...সিজু দেখ। * ৷ জড়াও (জড়োয়! গ্রাৎ ) ৭. (হি জড়াউ, 
জড়...ষ্য. (স* জটা--শিক|)। পিকড়, মূল, , জড়িত) ম* জড়াৰ, জড়ীত। জড়াও_- 

প্রঃ--আনিল বেগার জড় (চণ্ডীঃ)।  জড়ীঅ, ঢালাও--টালাঅ, ফালাও-- 

_ জড়ী--ষ্য. গাছের সরু শিকড় (প্রায়ই, ফাঁলাঅ প্রভৃতি কয়েকটা! শব্ধ মূলে হি*। 
ওষধ )। জড়ী-বটা “য্য. (জড়ী ও বটা- ব্রদিয়া বিশেষণ পদ বা" হইতে উঠিয়া 
সহচর শব । জড়ী-বড়ী নহে? হি* জড়ী- গিয়াছে, ওতে আছে। তু* করিবা, বরা) 
বুটা)। ওধধার্থে গাছের শিকড়, বড়ী। মনি-খচিত প্রঃ--জড়াও গহন] । 
ইত্যাদি। জড় জড়া, জড়ংজড়িয়া : ণ' জট| ; জড়ী...জড় দেখ। 

যুক্ত; জটাতুল্য পরস্পর লগ্ন। (স*জল: জড়ল, জরুল-..ফ্য, (স* জটুল)। মানুষের 
হইতে)। ঈষৎ আর্। : 1 দেহের আন কুষণচিহুবিশেষ | 

জড়*ণ.( স' জট ধাতু সংহতি হইতে । জড়! ; জত | গ্রা").. যত দেখ । (হি জিতনা) 
ধাতু দেখ)। সংহত, একপ্রিত। জড়- | জন...ফ্য. (স*)। জীব, এ জনপ্রাণী 

পুটলী''প. (সহচর শব )। একত্রিত ও (সহচর শব); ব্যন্তি__যেমন মাম্য'সংখ্যায 
পুটলী কর! (তু* পুটলী, কিংবা! পুট+লী- ; চারি জন পুরুষ, বালক, বস্তা, স্ত্রী; 
আবৃত )। লোক, বাঁ মানুষ, প্রঃ_ জনমীনব (সহটর 

চড়... (স*)। নিস্তেজ, নিষ্পনদ, ১: "শর্ব)) মোটা কাজ করিবার মানুষ, প্রঃ- 



[ ৩১৯ ] 

মুনিষজন। কোথাও কোথাও মুনষ (সং 
মনুষ্য) ন। বলিয়। কেবল জন বলে, যেমন, 

জন খাঁটাইয়! চাঁষ কর )। জন্রৰ ..ফ্য. 

(স*)। লোকের রটা কথা, কিংবদস্তি। 

জন|...যা, (স*জন হইতে । আ-_-অনাদরে)। 

জন, পাঃ-_-সে জনা রসিক নয় (চণ্ডীঃ)):. 

এ জনার প্রাপগতিক--(তু* স* অয়ং জনঃ 

সথীজন )। জনা-জাত ''( জন-যাত্রী, যাত্রী- 

জন)। প্রত্যেকে, প্রঃ-জঅন! যাত্রী এ 

ধন্মর মন্দির বেড়িআ গেল (শুংপুঃ)। জনা 
জন[..'প্রত্যেক জন। জনা-কি.' জন প্রতি, 

গ্রঃ-জনা কি পাঁচ টাকা । (প্রতি অর্থে 

কি আর পাওয়া যাঁয় না। তু* শের-কে 
এক ছটাক--সের প্রতি )। 

জনম.**ষ্য, (স' জন্ম )। জন্ম (প্রায়ই পদ্দো, 

ও গ্রাং)। জনম ভর ''সারা জীবন, এ জন্মের 
সমস্ত সময় । 

জনানা, জানান! '*ষ্য (ফাঁ* জনান| )। নারী; 

পরিবার ( শহরে চলিত )। 

জনাব. ''ষ্য. (আ*। স* শবসারে জনাব 

লোক-পালক--স* জন-অব-ঘে ক্কিপ)। 

প্রভূ; আক্তে প্রভু (মুসলমানী উত্তরদানে)। 

জনার..'ষ্য. (স* যৰনাল, যাবনাঁল, জাবনাল 

শব হঈতে। হি* জুনেরা, প্রায়ই মক্কা, ভূট! ; 
ও* মন্ধ! )। ধান্তাদি বর্গের কৃষিশস্ত বিশেষ 

(89179, [04120 ০0117. 2৫8. 07853) 

আদ বাস দক্ষিণ আঁমেরিক। বিহারে 

আদরও যেমন, চাষও তেমন বিস্তীর্ণ । | 

জন্গ.. বা. (স* যেন; স* গা জেণ,জণু। ৰ 

হি* জনে ; ও* যেনে) । ষেন। (প্রাচীন পদে) 

জন্ম, জম্ম গ্রা') "'ষ্য. (স*)। জন্ম । (জন্ম মৃত্যু, 

জন্ম মৃত্যু-বিবাহ--এই পর্যান্সে প্রয়োগ )। 

জন্ম-জন্ম'''প্রত্বজন্ম, একের পর অন্য জন্ম । 
জন্ম-তিথি ''যে তিথিতে জন্ম হইয়াছে । (এই 
রূপ জন্ম-দিন, জন্ম নক্ষর, জন্ম রাশি। অন্ম- 
দিন বঙাদেশে জন্ম তিথি । জন্ম-তিথি, জন্ম- 

দিন পালা_যে তিথিতে জন্ম হইয়াছে, 
সেই তিথিতে ঠাকুর পুজাদি-বিধি গালন। 
জন্মশোব:' জীবনে পেষ বার, প্রঃ- জন্ম 
শোধ দেখ।-_যেন দর্শনে জন্মের পরিশোধ 
হয়! পন্ম ''ধাতু, (স' জন্ম হইতে বা, 

নাম ধাতু জন্মা হয়। এবং বহুলোক জন্মা 

ধাতুর প্রয়োগ করে। কিন্তু, সকর্মক জবা 
ধাতু আবশ্তক হয় বলিয়া জন্ম অকর্মক 

ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে । তু* কম কমা, 

কামড় কামড়া ধাতু )। জন্মি_উৎপন্ন হই, . 
গ্রঃ-জনমিয়! (শৃং পু$); গাঁছ জন্িয়াঁছে, 
এ মাটিতে কাপাঁন জন্মে না৷ জন্মা ॥ (বিপঃ, 
অ-জন্মা )। জন্মা "'ধাড়ু (জন্ম ধাতু অস্তে)। 

জন্মাই উৎপত্তি করাই। জন্মানা । 

জন্য, জন্যে বা. (স* জন্ত--উতপাদ্য, উৎ- 

পাদক ); কারণ, হেতু । নিমিত্ত (নিমিত্ত 

অর্থে জন্য শব্দের প্রয়োগ গ্রা” কিন্তু বহু 

প্রচলিত )। 

জপ...ষা. (স)। মন্ত্রাদির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ । 

জপ-মালা যা. (স*)। উচ্চারণ-সংখা! 

করিবার তুলসী কাষ্ঠা্দির মালা । জপমালা 

করা-_( বৈষুবের জপমালা হইতে ) নিত্য 

সহচর করা । জপ-তপ জপ ও তপ (সহচর 

শব )। জ্প ধাতু, (সৎ জপ ধাতু কথন, 

জপন)। জপি-_পুন; পুনঃ উচ্চারণ বা 

স্মরণ করি। জপ! ॥ জপ. ."ধাতু, (জপ ধাতু, 

আস্তে) । জপাই--উচ্চারণ বা স্মরণ করাই? 

কুমন্ত্রণা দিই । জপানা | 
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জব্জব.*বা. (চব্চৰ দেখ । জবড়াধাড়ু -"'উত্তর প্রত্যুত্তর, ' উত্তরপপ্রশ্ন : ( প্রায়ই 
দেখ)। রসাদি-হেতু অতি-সিন্ত, $_- | শওয়াল জৰাৰ )। 
ঘৃতে জব্জব কৈল নালিতার শক । জবে (গ্রা*) ''ব্য. (স*যদাঁ। হি' জব)। 

(কবিকঃ)) লালাতে মুখ জব্জব করে_. | যবে দেখ। জবে-তবে (এ জবে ঘবে ) 

মুখে অধিক লালা-নিঃসরণ হেতু । জব্জবা . "*'ণ. যবে অবসর হবে তৰে করা যাবে, 
'"'ধাস্, জব্জবাঁনি ॥ এইরূপ কল্পনায় অসম্পূর্ণ, ও ঃ__কাজ জবে- 

জবড়জঙ্জা-'.ণ. (আ' জবুর--বল, ফা জঙ্গী. ঘ্ববে করিয়! রাঁখা--অল্ল করিয়! ভবিষ্যতের 

যুদ্ধ? হি" ঝাঁবড়-ঝল|--যেন ঝাঁলর | জন্তে ফেলিয়! রাখা। 

ঝোল1)। অনাবস্তক বেশভূষায় পূর্ণ) | জব্দ ..ণ. (আ' জৰ্ত্__-অধিকার, গ্রহণ )। 
অপরিপাটী। . অধিকৃত, পরাজিত, সংযত, গরঃ_সমপত্তি 

জবর ''ণ. (আঁ জ্বর)। বলবান্, রব, | জব্দ, শত্র/কে জব্দ করা। 

বৃহৎ। জৌরজবর .'য্য. উৎপীড়ন। জবর- ূ জম ''ধাতু, (স* যম ধাতু বণ্ধনে, যৌজনে। 
দৃ্ত ..ণ. (আ*)। বলবান্। জবরঘস্তি'.. | ইহার সহিত স* জম ধাতুর (ভোজনে ) 
ষ্য. বল-গ্রয়োগ। ।. সম্বপ্ধ নাই । হি* জিমানা-_খাওয়ান| | জমি 

জব! .'ফ্য. (স*। ও* নাম মন্দার)। উদ্যান- ৰ -বদধ, যুন্ত, সংঘাত হই, .$--হাঁতে 

জাত রন্তবর্ণ পুণ্প ক্ষুপ বিশেষ (£111003 : টাঁকা জমিলে, পুকুরে জল জমিয়াছে, ছুধ 
1038-5016915 )| ফুল, প্রায় বারমাস . জমিয়। দই, গোলমালে গান জমে না। 
ফোটে। কিন্ত, বীজ জন্মিতে দেখ! যায় না। ৰ জমা ॥ জমা'' ধাতু (জম ধাতু আস্তে )। 

শ্বেতজবা "' ক্ষুপবিশেষ (1310003 | জমানা। 
3119085 )। ফুল শাদা । পাতার বৌট! ৷ জমক "'ষ্য. (জম ধাতু হইতে? চমক-দীর্ধি 
অপেক্ষা ফুলের বৌট! ছোট। পণ্চমুখী | হইতে ?)। মরা সোনার রং ভাল সোনার 

জবা ''বহুদল জবা । মতন করিবার উপকরণ। যেমন, নূন ও 
জবাই "ব্য. ( আঁ* জবা জুবীহা )| ধর্মমতে । ফটকিরি আধা-আধি ভাগে জলে বাটিয়া 

পশুবধ ) বধ। জিনিষে মাথাইয়৷ আগুণ পোড়াইয়! লাল 
জবান ' ষ্য. (ফা*। তু" স* পিহ্ব|)| শব্ধ, করিবে। তার পর জলে ধুইবে। ফটকিরি ১, 

বাক্য। জবানবন্দি ''ষ্য. (ফা*)। বর্ণনা | নূন ১, সোর1॥% ভগে জলে ফোঁটাইবে। 
( আঁদাঃ)। জবানী ''ণ. মৌখিক, গ্াঃ- | এই গল জমক। এই জলে সোনার জিনিষ 
জবানী বলিবে | ফুটাইলে সোনার হলুগ। রং হইবে। তার 

জবাব ''ষ্য, (আ*)। উত্তর) অন্যের সহিত | পর, পিতলের কুঁচি দিয়! ঝাড়য়!--পরিফ্কার 

একা, প্রঃ__বাড়ীর এ পাশে থাম থাকিলে ; করিয়া_গণ্থক ও তেঁতুল জলে গরম 

অন্য পাশে থাম রাখিয়। জবাব দিতে হয়। করিবে (এইজলে অত্য্প তৃতিয়। মিশাইলে 

জবা ব-দেহি..'ষ্য, দায়িত্ব ।£ জবাব-শওয়াল সহজে রং আসে)। এখন জিনিষের রং লাল 
স্পা পাটা শশা" পেস্ট 
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হইবে। জমক দিয়া! সোনার রং কর! এদেশী 

নহে। প্রায় এক শত বৎসর হইল ফরাসী 
দেশে জমক প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 
পূর্বকাঁলে এদেশে কেবল পাকা সোনার 

গহন! হইত | একাঁরণ জমকের রং আবগ্তক 
হইত না। কেবল ত্রেতুল-গণ্ধকের রং | 

করিলেই চলিত। রুপ! শাদা করিতে ফটকিরি 

ও নুন সমান ভাগ শীলে বাঁটিয়া জিনিষে ৷ 
মাথাইয়া পোড়াইবে। তাঁর পর জলে ধুইয়া 
তেঁতুল-জলে ফুটাইয়! পিতলের কুঁচি মারিবে । | 
( রাট়ের গ্রাম্য সেকরার জ্ঞানানুসারে জমকের ৷ 

এই বিবরণ লিখিত হইল)। (২) চমক,দীপ্ধি, 
প্রভাব, প্রঃ_ভ্ভাকজমক (সহচর শব্ধ )। 

জমকা..' ধাতু, (জম! করি- হইতে )। জমকাই 

-জম|। করি, লোক জমা করি, লোঁকের 

দৃষ্টি বদ্ধ করি। জমকান! ॥ আদর জমকানা-_. 

আদরের দৃশ্য এমন কর! যে দেখিলে লোকে । 
মুগ হয়। (জমজম দেখ) | 

জমকাল ''প. (জমক+আল-যুক্তু )। দীপ্তি-: 
তু, দ্ৃ্িআকর্ষণকারী। (অন্য ৰূপ, 
জাকাল )। 

জম্জমা'" গ' (জম ধাতু দেখ। স* চম, জম 

ধাতু ভক্ষণে। স* চমত্কৃত শবেের মৃদার্থ: 
তক্ষিত, বিস্ময়ে অভিভূত তথাপি, বোধ ; 
হয় জমা-জমা-_-জম্-জমা-_-একত্রীভূত )। | 
সংঘাত, চমৎকৃত, গাঃ--আসর জমান!-_ 

আসর জম্জমা করান । 

জমা "যা. (আঁ*)। সর্ব, সমষ্টি, একত্রীকৃত 
বন্ত,, মোট) মূলধন, পুঁজি; মোটপ্রাপ্তি, 
আয়) জমির খাজানা) জোত। জমা- 

খরচ'"'জম! ও খরচ,আয় ও ব্যায়, প্রাপ্ত ও 
পিয়। জমা-থরচ করা--আয় ব্যয় লেখা, 

হিসাব কর! | জমা-খরচ কাটা_-জমা হইতে 

থরচ বাদ দেওয়! | জম! খরচী ''জমা-খরচ 

সম্বপ্ধী | জমা-ওয়াশীল-''জম--মোট রাজস্ব, 

ওয়াশীল-_-আদায় ) দেয় এবং দত্ত। ওয়ানীল 

কাটিলে-_বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা বাকি 
বা কৈফিয়ৎ। জমা-ওয়াশীল-বুফষি.. জমা, 

আদায়, ও বাকি জমা ''জমিদারের প্রাপ্য 

টাকা বা রাজস্ব । সদর জমা ' জমদারকে 

ন1 দরিয়া একাএক সরকারকে দিতে হয় 

যেকর। জমাই.'ণ. কর দিতে হয়যে 

জমির, প$--জমাই জমি। জমা-নবিস ষ্য. 

জমা-লেখক | জমাবন্দি ''ষ্য. গরজার জমর 

জমার হিসাব, খাজন| আদায়ের কাগজ 

অন্ত নাম হস্তবুদ (1571011)। ণ. জম] 

ধার্য। ইস্তমরারী জমা...( আ*)। চির- 

কালের জন্য নির্দিষ্ট জমা । উঠ-বন্দি জমা." 
(নদীয়ায়) এক বৎসরের নিমিত্ত জম|। 

ওয়াকফ জমা.''( আ* বাকিফ )। মসজিদ 

রক্ষার নিমিত দত্ত জমি | খয়রাঁতী জমা""* 

(আ')। আয় হইতে দান নিমিত্ত দত্ত 

জমি। খানাবাড়ী জম| '*বাসম্থীন করিতে 

দত্ত নিষ্ষর'জমা ৷ খাঁরিজ। জমা "(খারিজ 

দেখ)। রাজস্ব হইতে মুক্ত জমি, যে জমি 

জমিদারকে বিকুয় কর! হইয়াছে । (জমি - 
দেখ )। জঙ্গল বাড়ী জমা...পতিত জমির 

জমা । ঠিক! জমা! ''কয়েক বৎসরের নিমিত্ত 

ইজার! লওয়! জমা । মুকদ্দমী জমা... আ* 

মুকদদম_ গ্রামের মণ্ডল)। পূর্বকালে গ্রামের 

মণ্ডল (ও* পধান__স* প্রধান) প্রায় অমি" 

দারের স্বানীয় ছিল। গ্রামের কর্ম-নর্বাহার্থে 

মণ্ডলকে দত্ত জমা । নজরাৎ জম1-..( আ* 

নজর )| পীরে ভরণপোষণ ও পর্বে ব্যয় 
নি 
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নির্বাহার্থে দত্ত জমি। পঞ্ডকী জম ''পঞ্ঁক : 
বসিয়! যে জম! (প্রায়ই অল্প) ধার্য করা, 
হয়। মিয়াদী জমা. (আ*)। নির্দিষ্ট: 
কালের নিমিত্ত পাট! দিয়া জমা । মুকররী | 

জমা...(আ* ) এই জমা বুদ্দিধ হয় না। | 

মৌরসী জম! . (তানুক দেখ )। চিরস্থায়ী 
জমা, মুকররী তুল্য কিন্তু দান বিকুয় হইতে 

পারে ন!। জমা '-ধাতু. (আ"' জমা হইতে) | 
জমাই__সঞুয়, সংগ্রহ, সংহত করি। টাঁক। 

জমানা--অর্থ সঞ্ুয় করা । কাঠ জমানা-- 

বাঁটিয়া টাচিয়। সাশংশ আনা । (জম পাতু 

দেখ।) 

জমায়ৎ ' ষফ্য. (আ*)। মিলন, সভা, দল, 

গাঃ--লোৌক জমা়ৎ-লোকের মিলন বা 

দল । ৰ 

জমাট...ণ. (হি* জমাবট-_অর্থাৎ জম!- 
বঙ-জমা দেখ)। পিগুবতৎ, সংহত, প্রাঃ 

--ছেনা জমাট সংহত ছুধ, জমাট দেহ_- 
মংহতপেশী দেহ। | 

জমীনার.''ষ্য, (অ* জম +ফা* দা )। স্থবে- 

দবারের নিক়ন্ব কর্মচারী; দারোগার নিয়ন, 

পুলিশ কর্মচারী; মেখর। জম|দারি-,. ৷ 

জমাদারের কাজ। | 

জমি'**যা, (ফা" জমিন্)। ভূমি,কষিক্ষেত্র) মাটি : 
(দেখা; কাপড়ের, চিত্রের গ!। জমিন্...ফ্য. 

(ফা*)। জ'ম,€্রাঃ_-এমন মানব-্বমিন্ রইল | 

পতিত (রাঁমপ্রসাদ )। জমি-জমা...নিজের : 
জ'ম ও জমার জমি) তেমন জমি হইতে! 

প্রাপ্ত আর; জমর জমা ব! খাজানা ; ভূ- ৃ  

সম্পত্তি। জম-জিরাৎ ..( আ* জিরাআঁঙ-_ ূ 

চাঁষের জমি,--অনুচর শব )। চাষ যোগ্য । 

ভূমি। জ মজায়গ!"**( সহচর শব্দ )। তূমি। ূ 

| 
| 

জমি-বাড়ী...( জমি ও স* বাটিকা_-সহচর 
শব্ধ )। ভূমি (তু* ঘর-বাড়ী)। অনাবাদী 
জমি -*(স* অন+ফা* আবাদী)। যে 
জমির চাষ হয় নাই। আঁওল জমি" 

(আ* আৰবৰল)। প্রথম শ্রেণীর জমি। 
ছুয়ম, দোয়ম ''দ্বিতীয় শ্রেণীর; সুয়ম, 
সোয়ম : তৃতীয় শ্রেণীর । আবাদী জমি-"' 
যে জমির চাষ হয়। খামার জমি." (খামার 

দেখ )। যে জমির খাজান। না দিয়া উৎপন্ন 

শস্তে? ভাগ দ্েওয়! হয়, রাঁ়তী জমি নহে। 

থিল জমি .'(স* খিল)। অবকৃষ্ট ভূমি। 

জোতজমি..( জোত দেখ)। জমিদারকে 

কর দিয়! গ্রাপ্ত চাষের জমি। জমার জমি.** 

মে জমির কর জমিদারকে দিতে হয়। অন্য 

নাম, মাল জমি। চাকরান জমি ''( ফা 

চাকর হইতে )। চাঁকরি নিমিত্ত দত্ত জমি, 

যেমন গ্রামের চৌকীদারকে চৌকীদারী 

চাঁকরান। জোলান জম.'"যে জমির জল 

শী্ব মরে না। ডাঙা। জমি উচ্চ জমি, 

প্রায়ই নীরস বলিয়! নিকৃষ্ট । দেবোত্তর 

জম .'( সং দেরত্র_দেবত্তর_-দেবোত্তর)। 

দেব-পূজা নিমিন্ত দত্ত ভূমি। দৌ'জমি "" 

যে জমিতে ছুই বার (বর্ষা ও শীতকালে) 

ফশল হয়। নয়াবাদী জান্ব**(ফা* নৰ 

আবাদী )। যেপতিত জমি নুতন কৃষি 

উপযোগী কর! হইয়াছে । নামাল জমি-- 

নিয় ভূমি, যেজমি নদীর বন্ায় প্লাৰিত 

হয়। পতিত, গড়্য়া, পড়ো জমি '( স* 
পতিত হইতে পড়িয়া হইত) ও, 

পড়িআ)। অব্কষ্ট ভূমি। সাবেক পতিত 
'*পুর্বকাঁল হইতে পতিত ; হাল পতিত বা 
ফশপ পতিত..' যাহাতে ফশল তোলা 
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জয়-জয়-কার...ষ্য.র. (স*) জয়-জয়শ্ধবনি 

(প্রশংসায় )। জয়-জয়স্তী ''রাগ-রাগিণী 

দেখ। জয়-ঢাক ষ্য. জয়ঘোষণ! নিমিত্ত 

বৃহৎ টাক, বৃহৎ ঢাক। জয়-পত্র'"“ষ্য. 

জয়ের ব্জ্ঞাপন-সরপ গত্রিক1) সন্দেহভঞ্জন 

পত্র, কলহে নিমন্ত্রণ-পত্র । 

জয়ন্রি'' জায়ত্রি রখ । 

জয়ন্ত ''রাগরাগিণী দেখ। 

জয়স্তী-.“ষ্য. (স*)। শিশ্বাদি বর্গের ছোট 

তরু-বিশেষ (569)81718 588)61908, 

হইয়াছে কিংবা হইয়া থাকে, এখন পতিত। 

বাঙ্গাপ্তি জমি." '( বাঙ্গান্তি দেখ )। যে জমি 

পূর্বে নি্ধর ছিল, পরে স-কর করা হইয়াছে, 
যেমন চাঁকরান-বাঞ্জাপ্তি ( এই জমির খাজানা 

কম। একারণ কোথাও কোথাও আধাজমা 

জমি বলে)। বিষুণ্রীতি-"'( স* ৰিঞ্ু- 

প্রীতি )। বিষুর পুজা! উদ্দেশে দত্ত ভূমি। 
্রন্ধোত্তর জমি ''( সৎ ব্রহ্ষত্র_বস্ত,তঃ ব্রহ্ধ- 

পৃর্ঝ। উদ্দেশে )। ব্রাঙ্ষণকে দত্ত ভূমি। 
গীরোত্তর."* (পীর+উত্তর। দেবোত্তর 

দেখ )। মুসলমান পীর-_ধর্মগুরুর উদ্দেশে 
দত্ত ভূমি। ফকীরান জমি ''ফকীরকে দত্ত 
জমি। মহতগ্রান জমি."'( স* মহতত্র ?)। 

৪1, 1১1০0101 )| বকফুলের গাছের সাদৃশ্য 

আছে, কিন্তু ফুল ছোট। ফুলের কলি ব! 
মুকুল সোজা । 

ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত জাতীয় মহৎ ব্যন্তিকে 

দত্ত ভূমি। শুনা জমি ''শুকনা তুমি) 

জয়পাল-: ষ্য. (স* | হি* জমাল)। স্সহি-আরি 
বর্গের ছোট তরু-বিশেষ ( ০:00 

দো-জমি অপেক্ষা রসহীন। শিবোত্তর | (61180 )। পাতায় তিনটা শিরা আছে, 

জমি .'( সং শিবত্র)। গ্রামের শিব-পুজা (পাও মন্তুণ। পুং কেশর ১৫ হইতে ২০টা। 

নিমিত্ত দত্ত জমি। শালি জমি''আর্দ  বীন্জ হইতে প্রনিদধ রেচক তৈল ( ০:0$০0 

ভূমি; ইহাতে বৎসরে তিনবার ফশল ০11) হয়। 

হইতে পারে। লাখেরাজ, লাখরাঞ্গ জমি '* : জরস্ী রাগরাগিণী দেখ । 

(ফা* লা-খিরাজ)। নিষ্কর ভূমি। জমিদার ; জর"* ধাতু.(স* জ্ ধাতু জীর্াভাবে, পরিপাকে) 
'**( ফা" জমিন্নার )। সরকারের অধীনস্ব : জবি জীর্ণ হই, পরিপক হই, বিলীন হই, 

ভূম্যধিকাঁরী (তালুকদার দেখ )। জমিদারি 
'**ষ্য. জমিদারের কাঞ্জ, অধিকার । জমি- 

দারী...ণ, জামদার-সঙ্থণ্খীয়। প্রাঃ জঃ 

মেরেস্তা । 

ভদুরা...য্য, (আ" জ্মুরা )। 
(911515)। (২) প্রতিমার ডাকসাজ বিশেষ, 

প্রাঃ_রোদ জল খাইয়া কাঠখান! জরিয় 

গিয়াছে। জরা ॥ জরা-''ধাতু. (জর ধাতু 

আস্তে )। জরানা | নূন দিয়! নেবু জরান! 

_নেবুর রসের পরিপাক সাধনা । 

দৃঢ় সীড়াশী | জর-কসী-.“ঘ্য, (জরী, কসীদ! দেখ)। গোনার 

তারের কাঁজ। (জরকাসী- জরি-_-ভাঃ)। 

একপিঠ তামাল অন্ত পিঠ রাঙগাল পিতলের | জর্-জর" ৭. (স* জর্জর। সঃ ভূ ধাতু জী্াীভাবে) 

পাত! পাত। 

জন্ম (গ্রা*)...ষ্য * (স" জন্ম )। জন্ম । কথায়, 

জন্মের মধ্যে কন্ম .'জন্মে_জীবনে এক কর্ম। 

প্রায় বিলয়-প্রাপ্ত, জীর্ণ, প্াঃ-_গ্রেমে জর, 

জর। জর-জরিয়া.''ণ. (জর্-জর+ইয়া ) 

প্রায় জর্জর, ৫1: _জর্-জরিযা কাঠ। জীন 
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জীর...ণ. জর হইন্| শীর্ণ, গ্রঃ-এমন 

জরদ ..ষ্য. (ফা জর্দ)। হরিদ্রাবর্ণ। জরদ- 

| 

রোগ! যে বুকের হাড় জীর্-জীর কবে 

ফুটকী..'ফ্য. কাট গ্রাহী পক্ষী-বিশেষ 315) | 

জরপেষণী-..ণ. (ফা* রেপেষগী__আগামী 

দাদন ) উজ দেখ,। 

0981020 মগ (1/0:01০219) | ৰ 

জরারৎ ''জিরাৎ দেখ । : 

জরিপ...ষ্য, (আ* জরীব--মাপিবার শিকল)। | 

ভূমি-মাপন (3876) )। ক্ষেত্রবন্দ জরিপ 

প্রত্যেকের অধিকারে যত জমি থাকে, ' 

তাহার মাপ (084850181 501505 )। | 

জরিপের চি ''যে কাগজে ভূমির মাপ র জল...ব্য. (স*। পূর্বকালে বা'তে জল শবে 

লেখা থাকে । শ্তাথৎ-সম্ধানে, চারি হাতে 
কাঠা হয় বিশ কাঠাতে রসি। দীর্ধে 

প্রস্থে জমী মাপি সারাকালী কসি॥ তদ 
তছু তপ তণু দীর্ধঘের নির্ণয় । কাঠায় বেরিজ 
দিলে চিঠা পূর্ণ হয় ॥ তদ__তৎ দক্ষিণে, 
তছু_-তৎ উত্তরে, তপ-_তৎপশ্চিমে, তপু । 

তৎপূর্বে ৷ (স্তাঁথৎ *'সেহা-খৎ। বেরিজ ** 
তেরিজের বিপরীত (1), বিয়োগ ।) ূ 

জরিমানা...ফ্য, (আ')। অপরাধের, দ ? অর্থ-. 
দণ্ড | 

জরী...ষ্য (ফা'জর-_্বর্ণ)| সোনালী কিংবা! 

বুপালী তামার সৃত| | এই প্রকার জরী বুট 

( মিথা| )। সাচ্চ। (সতা) জরী মোন নি 

রুপার চেপটা তাঁর। ভরী-জহরৎ . '( সহচর | 

শব । জহরৎ দেখ)! স্বর্ণাদির অলঙ্কার | 

জবু.''জোরু দেখ। | 

৪৪ ণ. (আ* জরুর)। অত্যাবগ্তক। জরুরৎ ূ 

. (আ.)। প্রয়োজন । জরুরী' ণ. র 

রর জরুর1বা* ঈ)। অত্যাবস্ঠক | | 

জর্দা. ষ্য. 

জর...ণ. (স*)1 ' জীর্ণ, জর্-জর, 'গ্রঃ-- 

জর ধুতি (কবিকঃ)। 

( ফা* জর্দ)। হরিদ্রাবর্ণ। (২) 

পানের সঙ্গে খাইবার এক প্রকার তাঁমুক । 
জর্দা-পাড়িয়া ..হলুদা-পীড়-যুক্ু। 

জল্জল ''ব্য. (স' জল ধাতু হইতে)। 
উজ্জলতায়, €12--চোখ জল-জল করে। 

(২) (জাল-জাল হইতে )। জালবৎ বহু- 

ছিদ্রময়ত্বে, গ্াঃ--কাপড় জল-জল করে। 

(৩) ( জল-জল হইতে )। জল ভাবে, 

৫ ৫-ছুধ জল্জল করে। জল্জলা, 

জল্জলিয়া .ণ. জল্.জল ভাব বিশিষ্ট। 

পরিবর্তে পানী শব প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি 

বা* ছাড়া অন্ান্ত ভাষায় জল শব্দের চলন 

হয় নাই। বঙ্জাদেশের মুসলমান অদ্যাপি 

পাঁনী বলে। ও*তে পাণি, হি* পানী, ম* 

পাণী, উদ পানী। তেলুগু ভাষায় নীরলু 
( স* নীর+বিভন্তির লু), উদকমু (স' 
উদক+বিভন্তি মু), এবং জল-মু শব 

চলিত আছে। নিয়শ্রেণীর তেলুগু ডোম-নারীর 
মুখে উদক-মু শুনিতে পাওয়! যায়।) 

সামান্ত জল; বুষ্টি) দ্রবঃ জলের মিশ্র 

জল উঠ!_জল দৃশ্ত হওশা, জল-নিঃসরণ, 

জলেব বুদিধ হওয়। । জল করা-দ্রেব করা, 

দ্রবীভূত করা, জল সংগ্রহ করা। (অন্ত 
অর্থ নীগে দেখ )। জল খাওয়া_জল পান 

করা, জল-পানের পুর্বে লঘু মিষ্টান্নাদি- 
ভোজন। ডুবে ডুবে জল থাওয়_নিরঘু 
উপবাসে লোক-চক্ষুর অন্তরালে দ্নানের 
সময় জলে ডুবিয়! জল পান করা; লক্ষণায়, 

বাহিরে সাধুতা গ্রকাঁশ ভিতরে বঞ্চন! করা। 
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সাত ঘাটের জর্ল খাওয়ানা-_( বোধ হয়, ) 

এমন তৃষার্ত কর! যে সে তৃষা মিটাইতে 
এক পুদ্করিণীর জল পর্যাপ্ত হয় না, সাঁত 

(কি-না অনেক ) পুফ্করিণীর জল আবশ্বক 

হয়, অতিশয় ব্যাকুল করা। তু* তোর 

বিরহ-জরে পতি যদি মরে, কোন ঘাটে 
থাঁৰে পানী (কবিকঃ)। জল দেওয়া-- 

পাঁনার্থে জল-প্রদান, বুগ্ন অবস্থায় মুখে জল- 

প্রদান, পুণ্যার্থে জল-দান, বৃক্ষমূলে পুপ্যার্থে 

জল সেচন। জল ভাঞঙ্গ!-_জলের নির্গমন, 

জলে গমন। জল সরা-_জল-নিঃসরণ। 

জল সহা, জল সাধা-_বিবাহের পূর্বে 

কন্তার নিমিত্ত জল-সংগ্রহ। (বোধ হয়, 

নান! নদনদীর পবিত্র জলে কন্যার অভি- 

ষেক হইতে এই প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে । 

কবিকঃ,--কীথে হেমঝারি মেনকা সুন্দরী, 
জল সাধে ঘরে ঘরে। নান। লোকের বাড়ীতে 

পুণ্যজল-সন্ধথান। ওতে পাণ সআ। 

সাধ দ্বানে সাহ হইয়া জল সাহা সাওয়া, 

জল সহা-_-জল সওর়া হইয়াছে (সাধ ধাতু 

দেখ )। রাজ্জাভিষেকে ও অন্ত পুণ্য কর্মে 

পুণ্যতীর্থের জল সংগ্রহ করিতে হয়। অধুন! 
বিবাহের কন্যা সখীসহ নদী-পুঞ্ষরিণী- 

গ্রভৃতি জলাশয়ে গমনপুর্বক জল সংগ্রহ 

করে। তু" কুণবধূগণ উলসিত মন পানি 
সাইবারে পাজয়ে রঙ্গে; পানি সাই শেষে 

ভবনে প্রবেশে-নবন্বীপ-পরিক্রম! । জল 

ইওয়া-দ্রব হওয়া, প্রঃ-_নুন বর্ষাকালে 

জল হইয়া যায়? বৃষ্টি হওয়া, &18-- রোদ 

হয় জল হয় খেঁকশিয়ালীর বিষে হয় (শিশু 
ছড়ায়)। জল-কর .'ষ্য. (স*)। নর্দী- 

পুরিণী-আদির শুঙ্ধ বা রাজস্ব) পুষ্ষরিণী- 

চল 

আদির জলের বিস্তার যাহা দেখিয়া রাজস্ব 

নির্দিষ্ট হয়। জল-খাবার.*.য্য. (জলখাবার 

শব্ধ আধুনিক; পুরাতন শব জলপান। 

খাবার--সম্বণ্ধপদ )। জল থাবাঁর সামগ্রী; 
লু পথ্য, মিষ্টান্লাদি। জল-খাবারী .'ষ্য জল 
পান করিবার ভোজ্যকুয়ের নিমিত্ত গয়স!। 

জল-ছত্র-''জলসত্র দেখ। জল-ছবি-.ষ্য. 

জল দ্বার! যে চিত্র কাগজে বসাইতে পারা 
যায় ( €8105091 01০6010 )। জল-জীয়স্ত 

''ণ. জলে যেমন মাঁছ জীয়স্ত থাকে তেমন 

সত্য, বর্তমান । জলজীয়স্ত মিছ। কথা." 

জীয়স্ত যাহা, সত্য যাহা, তাহাকে মর! বলা, 

মিথ্য| বলা। জল-ঝড় "'ব্য. বৃষ্টি ঝাড় । জল- 

টুঙ্গী-..ষা. ( টুঙ্গী দেখ)। পু্করিতরীর মাঝে 
বিশ্রাম বা কেলি-গৃহ। জল-তরঙ্ ''্য.জল- 

পূর্ণ বাটা দ্বার! বাদ্যবিশেষ; বাটাতে অস- 
মান জল রাখিয়! কাঠি দ্বারা বাজানা হয়। 
জল দোঁষ ''ষ্য. পানীয় জলের দোষে জাত 

রোগ, অগ্ডকোষ বুদ্দিধ রোগ (150190619)। 

জল-নাল! -.য্য. পয়ঃ-প্রণালী। জল-নিকাঁশ 

* যয. জলের নির্গমন | জল-পথ ''ষ্য. নদী- 

থাল-বূপ পথ। জল-পড়া . ষ্য. যে জলে মনু 

পাঠ কর! হইয়াছে। (তেল-পড়া দেখ)। 

লেকের বিশ্বাস, জল-গড়া খাইলে নজর- 
দোষে জাত অজীণ-রোগ সারে। মন্তরাঠ 

ঠিক হইয়!ছে কি না, তাঁহার পরীক্ষা এই, 
পড়িলে জলপাত্রের তলে রক্ষিত মাগ৷ 

খড়িক1 বাড়িয়া উঠে' না বাড়িলে নজর 

দোষ লাগে নাই। জল-পীড়ি-.-ষ্য. পাদপ্রক্ষা- 

লনার্থে জল, তদদনস্তর উপবেশনার্থে আসন, 

পাদ্য ও আসন । জলপাই..'ষ্য. (পাই ?)। 

ফলকর বুক্ষবিশেষ ( [:17০০৪1)83 5৫1 
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809)। বুদ্রাক্ষবৃক্ষ সদৃশ কিন্তু, ছোট কুলের 

মতন । পুর্ববঞ্তোর স্থানে স্বানে দেখ! যায়। 

ূর্ববঞ্জোর হিমালয়ে ও ত্রিবাঙকুড়ে জন্মে । 

লোকে ফলের (14 011৩) কীচা শাঁস 

থায়,তেলে ফেলিয়। আঁচার করে৷ ফল নারি- 

কেলিয়া। জর্নপাই:."( জলপ্প্রাপ্তি )); 

( মেদিনীপুরে যে জমিতে সমুদ্রের জোয়া- 

রের জল উঠে। জল-পাত্র “য্য. ঘটা ব৷ 

গাড়; রক্ষিতা স্ত্রী। জল-পান-'যা' জণ 

পান) লঘু পথা? যাহা থাইয়! জল পান 

করিতে পারা বাঁয় (অধুন! শহরে, জল-খাবার, 

জলযৌগ )। জল-পানী : ্য. কর্মের পুরষ্ার 

সন্ূপচবৃত্ত, (প্রায়ই) বিদ্যালয়ে পরাক্ষায় 

সফল হইলে মাঁসিক বৃত্তি (501.019151)1) | 

জল-পিপলী...ব্য. (স* জল-পিগ্পলী)। 

লতানিয়! বন্য শীকবিশেষ (09100061109 

58110100119 )| ভিজা স্বানে জন্মে। 

বাঘ-লালার সদৃশ গাছ। পাতা সরু রসাল। 

ফুল জুন্দর নীলবর্ণ। ছুই গীঁইঠের মাঝের ূ 

উাটা দীর্ঘ ৷ জল-পিঁপি ““ষ্য, কুলের বর্গের 

১৫১৬ আঙ্গুল দীর্ঘ পক্ষীৰিশেষ (10 

[8০819, 01660010105 1701003 )| 

পুকুরে জলের ধারে, দলের মাঁঝে বসিয়। 

পোকা শামুক খায় । পিপি শব্ব করে বলিয়া 

নাম। মাথা চকচক কাল, ছোট; ঠোঁট 

লম্বা! আগ। বাঁকা ; লেজণছোট খয়রা। জল- 

বাতাস..ষ্য. জল-সম্প্ন্তি বাতাস; জল" 

বায়ু। জল-বাসু:"'ষ্য' দেশের জল ও বায়ু 

(০110790 )। আযুর্বেদ বলেন, দেশ স্বাঙ্্য- 

কর কিনা, তাহার বিচার করিতে হইলে 

দেশ কাল জল অনিল__-এই চারির অবস্থা 

বুঝিতে হইবে । দেশ-মৃত্তিকা অর্থাৎ যে 

স্বানে থাকিতে হইবে) যেমন বালুকাম 

পার্বত্য, জলময়, নিয়তূমি প্রভৃতি একপ্রক 
স্বাস্থ্-ব! অস্বাঙ্্য কর হইতে পারে ন 

কাল--খতু ; খতুভেদে একই দেশ স্বাখ্্য 

কিংব। অস্থাশ্ব।কর হইতে পারে। জল. 
পানীয় জল, ও অন্য আবশাক জল | অথ 

_বায়ু) যেমন দেশবিশেষে পুর্ববায়ু 
পশ্চিমবাযু শরীরের একপ্রকার হিতকর 

না। অতএব জলবায়ু বলিতে অধুনা নংক্গে 

দেশের সমস্ত অবস্থা বুঝিতে হয় । 

হয়, ফা* আব হাওয়া হইতে জলবায়ু 7 

হইয়াছে । জল-বিছাটি ''( বিছাটি দেখ 

জলে ভিজাঁনা বিছাটি গাছ। এই গাছ গ 

মারলে অত্যন্ত আলা করে। জল-ভস্কা 

জল-পুর্ণ (ভন্কা দেখ )। জল-মুহ্রী:..₹ 

নিম মুখ । জল-মুহান ''জল-নির্গ 

বড় মুখ। জল-যোগ ''জল-পান। ; 

সন্র..ষ্য. ( স* )। পানীয় জল-? 

যেখানে পানীয় দান করা হয়। জল-সর 

ণ. যাহাতে জল নিঃস্থত হইয়াছে, জল € 

হইয়াছে, যেমন জল-সরা কালী, জন 

দই। জল-সরানি 'ষ্য. (জল-সরা পাঁি 

পৃথকৃভুত জল। জল-সার ' ষ্য. (স* 

সার)। জলের আসার ব! ধারা, ব 

কলশী জল টালিয়। জলধারা; » 

ব্যত্তির অন্তিম অবস্থায় জলাসার-_নি 

কালের ব্যবস্থা । অসারে জল-সার'' 

উপায়। জল্জল'.'ণ. জল্জল, ৫ 

জল্-জঁ"1, জল্জলিয়া -'গ' জলব্। এ 

জল-জল| ছুধ। জলটা পণ. ( 

তা)। জল-সদৃশ, গঃ-জলটা| ছধ_যে 

প্রচুর জণ মিশিয়াছে। তু* কালটা রং 
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*জলের ক্ষেত্রফল/প্রঃ__ পুকুরের জল এক 
বিঘ! ৷ পুকুরে জল কত ?--জলের গভীরতা 

কত। যথা, এক চাটুয়া, এক-হাটু, এক- 

জাং, এক-কোমর, এক-বুক বা -ছাতি,এক- 

গলা,এক-মানুষ বা! -পুরুষ,-বাশ; ডুবন'জল 

সাঁতার-জল, ইতাদি। পাথার জল.'.( সং 

পাথন্, পাথ--জল) পাথ+আর-পাথার 

__জল-পুর্ণ )। অগাধ জল। অথল জল "* 

(স* অস্বল)। অতল জল, গভীর জল। 

জলে থই, থৈ পাওয়1_-(স* স্বল-_থই )। 

জলে স্বল পাওয়া । জল থই থই করা_বহু 

স্বলভাগ ডুূবিয়া গভীর জলময় হওয়া। 

ভলে টই-টম্বুর . (টইটথুর দেখ। ও*' 

বু টুবু, মণ ডুবুক )। জলে পুর্ণ ও উচ্চ) 
লক্ষণীয়, জল খাইয়া পেট টই-টন্বুর-- 

উদর স্ফীত ও বিস্তীর্ঘ। ( ও* পেট 

টমেইব।_পেট টই-টুর করা) জলম্ময় 

'**৭, (স* জলময়; বলন্তাসে বা* গ্রা 

জলন্ময়)। জলময়, জলে বাণ্ত। জল- 

শাসন ''জক্রাশর খনন নি'মন্ত অন্ন খাজনায় 

গ্রাপ্ত জমি। জল .'বিশেষ অর্থে, বৃষ্টি) 

প্র-জল হইতেছে, পড়িতেছে বুষ্ট 

হইতেছে। এক-পমল। জল'** স* প্রসার 

হইতে গপসল। । কৰিকঃ__পসাঁলা ৷ উকী- 

লের পসার- খ্যাতির প্রসার। প্রসার 

শব্ধ স* আসার অর্থে জলের পদালা )। 

এক আঁসাঁর। এক-তড়ক। জল''-তট-তট 

বা তড়-তড় শব্ষে অকন্মাৎ এক পপলা। 

কৰিকঃ-_বেগ-তড়ক পড়ে বাজ বরিষে 

মুষলধারে জল ।-বেজীতড়ক। '' ৰেং 

যেমন লাফাইয়! লাফাঁইয়! চলে তেমন বাজ 

পড়ে, এবং মুষলের তুলা স্থল ধারায় বৃষ্টর। 

1 

এক তড় -তড়া ".(স* তট-তট)। অকন্মাৎ 

অল্প বৃষ্টি। তু* জলের তড়ততড়া দেওয়া । 

জল ঢালা... প্রচুর বর্ষণ। ভারি বর্ষা'.তুরি 
বর্ষণ। ফিন্ফিন| বৃষ্টি '.কুদ্র বিন্দু-বিন্দু 

আকারে বর্ষণ। খুঁড়ি ঝাড়া" চাউলের 
গুঁড়ি যেমন চালনী দিয়া ঝাড়! হয়, ক্ষুদ্র 
কণায় তেমন অন্পবৃষ্টি। ঝাড়িয়া জল হওয়| 

"মধ মধ্যে একটু একটু বৃষ্টি না হইয়! 

একবারে সব বর্ষণ (ঝাড় ধাতু দেখ)। 

ঝম্-ঝম বৃষ্টি... তু" সৎ বঞ্া-_বড় বৃষ্টি )। 

ঝম্ঝম শবে ভূরি বর্ষণ। ফৌটা ফোটা, 

টোপ! টোপা বৃষ্টি বড় বড় বিন্দুতে বৃষ্টি, 

যাহাতে জলে ফোটা বা টোপা উঠে। 

(ফোটা_স* স্ম,ট ধাতু হইতে | বিপর্যয়ে 

টোঁফ!--টোপা৷ )। জলের, বৃষ্টির ছাট, ঝাট 

'*বুষ্টির আঘাত (ছাট দেখ)। জলের 

ঝাপটা. প্রবল ছাট ব| ঝাঁট। জলের ঝিট 

অল্প বা মু ্াট। জল:'*ণ. ( স*)। 

শীতল, ৪.2--গায়ের রন্তু জল হওয়!। জল 

** পু. (সণ গ্রাঞ্জল হইতে )। প্রীঞ্জল, প্ঃ 

_জল করিয়! বুঝাইয়! দেওয়া। (জল- 

তুল্য নির্মল, ব বিশদ, এমন ব্যাথ্যাও 

হইতে পারে। তু" তোমার কবিত্ব যেন 

গঙ্গীজলধার-_-চৈঃ চঃ)। জলা-'"ষ্য. (জল 

1আ1)। জল-বিশি্ ব৷ জলময় স্বান, যে 

বিস্তীর্ণ নিষ্নতূমি বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে । 

(বিল সবসময়ে জলপুর্ণ থাকে )। জলা *** 

ণ. জল-বিশিষ্ট, জলে জাত, পা$--জলা 

ঘাঁস। জলাঞ্জলি''-ষ্য, (স! )। শব-দাহের 

পর চিতায় অঞ্জলি-পূর্ণ জল-নিক্ষেপ, চিতা" 

নির্বান নিমিত্ত । ইহা হইতে একেবারে 

শেষকর্ম। জলাঞ্চলি দেওয়া_-একেবারে 
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পরিতাগ কর, পাঃ--কুলে জলাগল। জহরী : ধা. (আ* জআহির+ঈ )। মণিমুত্তা 

জলাতঙক. ফ্য. (স*। কিস্ত; আমুর্বেদে । বিক্তে!। (জোহরী দেখ )। 
নাম জলত্রাস)। পাগলা কুকুর শিয়াল | জা...ফ্য. (বৈদিক সংস্কত। পরবর্তী সণতে 
বিড়াল কামড়াইলে রোগী জল দেখিয়া! ভয় ! জাত--শিশু। তু* ফা* জা, জাদা, জাদী-- 
পায়। জল দেখিয়া ত্রস্ত হওয়া রোগ | যেমন শাহজাঁদ1) | (সমাসে) সম্তান, গঃ-- 

(75৭10070018) | জনুয়া,জলো'' ৭. (স* | ঘোষজা--ঘোষ বংশের সম্তান। 
জলববৎ হইতে বাঁ" 'জল-+উয়1)। জল-। জা...বা. (স*যাতৃ)। পতি-ভাতৃ-পত্রী। 

তুল্য, জল বিশিষ্ট, জল-মিশ্রিত, জলে জাত। | জা! (গ্রা' ) ' ধাতু. যা ধাতু দেখ। 
€ঃ__জলো! দুধ,জলো বাতাঁস,জ২লো ঘাস: জাং...জাঙা দেখ। . 

জলদ ..ণ, (আণ। তু" সং দ্রত)। দত, ৰ ই. বা. (স* জাতি)। মল্লিকাদি বর্গের 
গ্রঃ--জলদ-তেতাঁল| | জলদি ''ণ. (আ* | প্রসিদ্ধ পুষ্পক্ষুপ (78317171010 212101- 

জলদী- শীঘ্বত' )। দ্রত, শীপ্র। 1010) )। বঙ্জাদেশে কষ্টে হয়। আরগ্য 

জলুই .'ষা. (? তু* গলই)। লোহার গ্জাল। | প্রদেশে ফুলে গাছ ভরিয়। থাকে। এই 

জলুয়].. জল দেখ। | পুষ্প দ্বারা গ্রীতি জন্মে বলিয়া স* নাম 

জুস -.ষ্য. (জিলা শবের অপত্রংশ? জলসা 1)! ভাতি। অন্ত চলিত নাঁম চামেলী দেখ। 

দীপ্তি । (২)( আঁ*)। উপবেশন, সভা । | (ও* জাই )। 

জল্লাদ" ধা. (আ*)। ঘাতক। | জাইগীর.. জায়গীর দেখ। 

জন্ম ষা, (ফা* জৌশন | হিতে এক প্রকার : গাইট , জীঠ দেখ । 
পাথর। পুখরাজ? বোধ হয় প্রথমে এট | জাউ'” যা, ( স* যব্ৰাগৃ)। (ছয়গুণ) জ্ল দিয় 

পাঁথবের অলঙকাঁর হইত )। পার্খ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র! সিদ্ধ-করা চীল, যব প্রভৃতির খুদ, প্রঃ-- 
্তস্তাবাঁর সোনার বাহ্-ভূষণ-বিশেষ। উদর গুবিয়া খেত আউটিয়! জাউ (মাঃ) 

জন্ত(' ফ্য, (হি* ও*1 সম" যশদ)। দস্তা জাওন|.'ষ্য. (স* ঘ| প্রাতু হইতে )। জল 

(217) | বুপ-জস্তা'' যা. (হি*)। বুপার তুলা বাঁইবাঁর নালা,কুলি অপেক্ষা সরু জল-নালা। 

শাদা দস্ত|-বিশেষ (9০7 )| বন্ত/তঃ : জাওর.''জাবর দেখ । 
রূপ-জস্তায় রাং ও শীদা থাকে । (৫ ভাগ । জালা 'যা, )। মাছ ধরিবার একপ্রকার 
রার্ো ১ ভাগ সীসা মিশাইয়। উত্তম রূপদন্তা | টাঙ্গা। জাওলার টোপ জলে তল হইতে 

হয়)। চারি আঁগুল উচ্চে থাকে! 
জহর ''ষা. (ফাঁ"। তৃ* স* গরল। গম্থানে | জাক "ধাতু. (স* যন্ত্রক হইতে। যন্ত্ীকৃত 

জ?)। গরল। হইতে 1)। জীর্ক- যন্ত্রে বদধ করিয়! 

জহরৎ''ষ্য, ' আ* | তু" স* গহ্বর | গহ্বরে-- | চাপ দিই, প্রাঃ--বাঁলিশের খোলে তুল! 

খনিতে জাত 1)| মণিমুত্ত।। জহরতী ** | জঁাকিয়! দেও, জণাকিয়! বসিয়াছে--যেন 

জহরৎ-সন্বপ্ধীয় | যন্ত্রদ্বারা পেষণ করিয়া। জণাক,' কা 
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ক "ব্য আড়তবর,দস্ত | জাক-জ্মক'''ষা.] জাগীর..'ষা. (ফা* জা-_শ্বান, গীর-_ গ্রহণ )। 

(সহচর শব । জমক দেখ)। আড়ন্বর, 

দীপ্তিশালী আড়ম্বর । জখাক| ' ধাতু. (জাক 
ধাতু আস্তে )। জাঁকানা॥ জাকাল-.'৭. 

(টাক +আল)। জমকাল, আড়ম্বর পুর্ণ। 

জাকুয়া, জেকো'''গ. (জীক+উয়া)। 

দস্ত-প্রদর্শনগ্ডিয় | 

জীকড়''ষ্য. (জীক হইতে। জীক+ড়। হি" 

জাঁকড় )। দর্শন কিংবা পরীক্ষা নিমিত্ত 

দ্রবোর বিনিময়ে অঙ্গীকার কিংবা টাক। 

জমা) ভূসম্পত্ত ৰীধা রাখ! যে তাহার 
আয় হইতে কর্জা টাকার সুদ পাওয়। যাইতে 

পারে । জাকড়-বহি "'যে খাতায় জীকড়ের 

হিসাব থাকে ৷ জীকড়ী 'ণ. (জীকড়+8ঈ)। 

জাকড়ে রক্ষিত, প্রাঃ জজীঃ গহন! | 

জাগ .'ধাতু (স* জাগৃ ধাতু জাগরণে )। জাগি 
_আর্নদ্রিত থাকি, সচেতন থাকি, সতর্ক 

হই) দৃশ্ঠ হই-_-গাঃ--জলে মাথাটি জাগি- 
তেছে। জাগা ॥ দৃষ্টান্তে,--অন্ধ জাগ, না 

কিব| রীত কিব| দিন_-অশ্ধের দ্রিন রাঁতি 

সমান ; লক্ষণায়, সমান অবস্থা । জাগস্ত "* 

ণ. (জাগ+-অস্ত)। জাগরণশীল। জাগরণ 

জাঙ্জাল '.ষ্য. (স' 

জায়গীর দেখ। 

জাগ্রৎ ' ৭. (স*)। জাগরণশীল, এ1:---জাঃ 

দেবতা । 

জাঙ্া..'যা, (স* জজ্ঘ। কিন্ত; স* জজ্ঘ_- 

' জান হইতে গুম্ফ পর্যাস্ত অগ্জা। বা*তে 
উরু অর্থ পাইয়াছেখ এই ৰূপ, ও*তে জঙ্ঘ, 
হি* ম* জাজ্ব | বোধ হয়, স* জাঘনী-_ 

উরু হইতে জঙ্ঘ। শকের অর্থাস্তর ঘটিয়াছে)। 

উু। জাঙ্গিয়া ব্য. (জাঙা+ইয়!)। যে 

কুদ্র বস্ত্র কেবল জাঙ্জা আবরণ করে, কিংৰ! 

জান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। 

জঙ্জাল_-শব্ কল্পঃ)। 

উচ্চ আলি, রোধ বা বাঁধ (শুংপুঃ), উচ 
ডাঙ্া। ( কৰিকঃ )। 

৷ জাঙ্গাল ..ফা, (স জাজুল_বিষ; স* 

জার্জাল__জঙ্জলৈ-সন্বশীয় হইতে । স*. 

জঙ্গাল-_বৈদ্যক£। ফা* জঙ্গার)। তাঅ- 

ঘটিত ঘাসবর্ণ রঙ্জাবশেষ ( %61012115 _. 

তামা- 

শেখো-গণ্ধক-যোগ হেতু জাঞাল-রঞ্জ 

বিষ। * 

৪7) 2০9696৪ ০0 ০০091) 

জাচ ' যাচ ধাতু দেখ। (হি* জীচ ধাতু )। 

জাজিম "যা. (ফা*)। বিচিত্র বস্ত্রনিগিত 
আসন-বিশেষ | 

জাঠা, জাঠী *'ষ্য. (স* যষ্টি)। সেকালের 

লোহার যষ্টির যুদ্ধান্ত্রবিশেষ। 

জাঠি, জীঠ . ষ্য. (সৎ যাষ্টি। স* যষ্টি হইতে 
সংপ্রা' লঠঠী। জীঠ শব পরিবর্তে লাঠ বা 
লাঠ। শবও চলিত আছে । হি* জাঠ, ম* 

লাট। ওঃ নাম কাঠ)। দীর্ঘ যষ্টি পুফরিণীর 

ভঁড়ারে অর্থাৎ মধ্যত্বলে পোতা কাঠ, (শুং 
প্রি 

“*ষ্য, (স*)। অনিদ্রা, রাত্রিকালে না 

ঘুমান । জাগরণী-''ণ, (জাগরণ+ঈ)। 
জাগরণ-সম্বন্ধীয় ; পর্ববিশেষে রাত্রিককত্য ; 
যাত্রাগান গাইয়। রা্রশেষ করা । জাগা ''ণ. 

জীগরণশীল, প্রাঃ-_জাগা ঘরে চুরি হয় না। 
জাগ! ''ধাতু, (জাগ ধাতু দাস্তে)। জাগান। ॥ 

জাগ..'ষা. (জীক হইতে 1)। পত্রা্দর মাঝে 

রাখিয়া ফণ পাকান! (জাগ দেওয়। )। জাগ। 

'“'ধাতু' জাগাই-_অপৰক ফলকে গরমে 
রাখিয়া পাকাই। জাগান!। ৪ 
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পুঃ__মালজাট-মল্পয্টি ?)7; ঘণাগাছের | জাত "যয. (স*)। সমূহ, পঃ- দ্রব্যজাত 

গর্তে যে দীর্ঘ কাঠ ঘুরিয়া পিষিয়া সরিষা তিল 
প্রভৃতি হঈতে তেল বাহির করে; ইকার 

নিচ । 

জাড় ..যা, (স* জড--হিম্রন্ত, জাডা--শীত- 

লত্ব। ম* জড-_শীতল 1 তু* স' জল হি* 

জাড়া, ও* জাড )। শীত (কৃত্তিঃ উং)। 

জাড় কাল ''শীতকাঁল। জাঁড় লাগা শীত 

বোধ করা। জাড়ে হাত প। জাঁড় শীতে 

আড়ষ্ট। 

জাড়ি "ধা. (জর-জারি; জরজাড়ি। জর 

হইতে জাড়_-অনুচর শব্দ )। জব। 

( অপ্রগলঃ) 

জাড়ী-."ষ্য. (সৎ জট। হইতে । অগদবৃক্ষের 

শিকড়, গরাঃ -ধনেন জাঁড়ি পড়িবেক 

তোমার হাতেতে (6 চঃ)। (অগ্র১১) 

. জাড়া ..ষা. (স')। জড়ত। ? শীতুবোধ) মূর্খতা । 

জাড়া (গ্রা*) 'ষ্য. (স* দার্টা)। দৃঢ়তা, 
গ্রাঃ-লোককে জাড্য করিয়। ধরা; যাবে 

কোথা যোগী ঠাকুর জাভ্য করে বল (মাঃ) 

সত্য করিয়। । 

জাত, জা ''ণ. (স* জাত )। প্রশস্ত, আসল, 

প্রঃ--জাত সাপ। (২) আনীত,রক্ষিত প্র 

গোলজাৎ করা_-গোলাতে রাখা । ''ষ্য, 

(স*)। জাতি, প্রকার, পাঃ- আমের 

অনেক জাত বা জাৎ আছে। : (এখানে 

জাত-_প্রকীর-_চ৪116 )। 

জাত, জাৎ ..ষ্য (স* ধাত্রা-_-উত্ব)। সমাগত 

বহু লোকের উৎসব, উত্সব উপলক্ষে বহু 

লোকের সমাগম, মেল', গ৫--বারুণী দিনে 

দীঘির জাত বসে; শনি কুজবারেতে করিহ 

মোর জাত ( কৰিকঃ )। 

(কবিক$ঃ ভাঃ)। থ. উৎপন্ন, গঃ_-কথা 

জাত হয়। 

জতক...ষ্য, (স*)। যে জন্মিয়াছে তাহার 

জন্ম-কো্ঠী; জাত-কর্ম। জাত-কর্ম -'ষ্য. 

(স*) শিশুর জন্মকালীন কর্ম। “তিন 

দ্রনে নিদয়ার সুপথ্য পচন ॥ পীচদিনে 

পাঁচুটি পাউন বিসর্জন। ছয়দিনে যাট্যারা 
করিয়। জাগরণ ॥ আটদিনে কৈল আট 

কলাই ধর্মকেতু। নয় দিনে নবনস্ত 

কৈল শুভহেতু ॥ যষ্টিপুজা একুশে করিল 
একমাসে ।”-__কবিকঃ। অন্যাপি প্রায় এই- 

রূপ আছে। পাচন--গ্রা* পাঁচন। পাঁচটি 
গ্রা* পাচুটি পাচ দিনে কৃত্য। পাউস? 

ষট্ধ -ছয়দিনে বা রাতে কৃত্য, গ্রা" 

ষেটেরা। আট কলাই-আটউগ্রকার কলাই 

ভাঁজ! ! নবনত্ত।-নব--নয়, নত্ত-_বীত্রি-_- 

নবম রাত্রে কৃত্য, গ্রা* নত্তা | ষষঠী পুজা 
শিশুপা লকা (কৃত্তিক! )-ষঠী দেবীর পৃজ]। 

জাত ..ফ্য. (স* যন্ত্র। ও জ্তা)। যন্ত্র) সোনা 
রুপার তার টাঁনবার ছিত্রযুন্ত ইন্গাত। 
(জাতা, জাতী দেখ)। জাত "ধাতু, (স' 

যন্ত্র ধাতু সঙেকাচ, বণ্ধনে )। জাতি_ 

যন্ত্রে বদধ করি, যন্ত্র স্বারা আঁকর্ষণ। পেষণ 

করি; গঃ--সিংহের দশন ভাঙ্গে অঙ্গে যেন 

জাতয়ে কিন্বর (কবিকঃ)) ভীতিয়া 

গাথিয়া সোণ! সাড়াশীতে টানে গুণা, নির- 

পণ স্ৃতাঁর সঞ্চার (কবিকঃ)-_জীতিয়া 

_যন্ত্রে পরাইয়।, গীথিয়। যন্ত্রের ছিদ্রে 

পরাইয়।| গুণা--তার (কবিকস্কণের সময়ে 

ফা* তাঁর পরিবর্তে সং গুণ-শব্ব চলিত 

ছিল )। ন্ৃতীর সঙ্খীর-_-এক খাই স্থতামাত্র 
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প্রবেশ করিতে পারে, এমন সুক্ষ । জীত!॥ | জাদ ..ষ্য. (1 স* জতু হইতে 1) | থোপ, 
ভাতা." 'ধাতু.(জীত ধাতু আৰ্তে)। তান! | 

জীত।-."য্য, (স* যন্ত্র)। গম-কলাই পেষা 

থোপন।, প্রাঃ সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র 

কবরী বান্ধে (কবিকঃ)। (অগ্রচঃ ) 

যন্ত্র। (ছুই 'পাটা” পাথর, মাঝে গজি__ ! জাদরেল (গ্রা').ষ্য, ( ই* £676121 

কীলক। বা* জ্ীতা, ও* চকী, হি* চক্কী, হইতে )। সেনাপতি, নাঁয়ক। 

ম* জীতে। পাথরের ছুই চকু ৰলিয়! চাঁকী। | জাছু 'ষ্য. (স* জাত -শিশু, আদরে উ। 
বা* ও মণ্তে স* যন্ত্র হইতে নাম)। 

(২) কামারের ভন্ত্রা (ও ভাতিআ )। 

জাতাঙকৃর...ষ্য, (স*)। যবধান্তের জাত 

অঙ্কুর (মাঙ্জলিক )। 

জাঁতি, জীত ..ষ্য. (সং জাতি) জন্ম, বংশ, 
্রাহ্মণার্দি বর্ণ, প্রকার। প্রঃ-ভাতিতে 

ব্রাঙ্মণ_জন্মে ৷ জাতি ব্রাহ্মণ জনে ব্রাহ্মণ, 

কর্মে অব্রাঙ্গণ । জাতিতে মুসলমান-_জন্মে। 
জাতিতে শ্্রেচ্ছ__-বংশ, ধর্মে। গুণ কর্ম- 
বিভাগে জাতির স্থা্ট হইয়াছে। বস্ত,তঃ 

্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শূদ্র--টারি জাতি নহে, 
চারি বর্ণ। চলিত কথায়, হিন্দুর জাতি 

ছত্রিশ, প্রাঃ ছত্রিশ জীতের ভাত খাওয়া । 
জীতে উঠা-_নষ্ট-বংশ পুনঃ-প্রান্তি। জীত 

কষয়ানা__জাতি হারান! । জীত খাওয়া__ 

জাতি নাশ। জীত-তাই '-এক জাতির 

লোঁক। জীত দেওয়া__াত্যন্তর গ্রহণ। 
জীত মারা--জাতি নাশ করা। জীত 
যাঁওয়া--জাতি নষ্ট তওয়া, অপাবত্র হওয়া । 

জীত লওয়া-_-সতীত্ব নাশ করা । জাতি-কুল 
“(সহচর শব) | বংশ । বে-জীত .'বিগত- 

জাতি,নষ্টজাতি। জাত্যংশ :' প্রধান চতুবর্ণের 
অন্তর্গত জাতি, প্ঃ-_-জাত্যংশে হীন। 

জাঁতী...ব্য. ( স+ যন্ত্র_র্জীতা,4-ঈ কষত্রার্থে )। 
স্থুপরী-কাটা কাতি। স্বীতী-কল -.জ্জাতীর 
তুল্য কল, ইন্দুরধরা কল বিশেষ। 

স* যাদব হইতেগু আসিতে পারে। হি, 

জাীঁত।-_শিশু)। আদরে বাৎসল্যে শিশু। 

(ছেলেকে মা যেমন নীলমণি-_কৃঞ্-_ 

বলিয়। ডাকেন, যাছু, যাছুমণি_যাদৰ, 

যাদবমণি_বলিয়াও ডাকেন। মাণিকে, 

লাউসেনকে যাদব নামে ডাক! হইয়া ছ)। 

জাছুমণি ''আদরে শিশুর নাম। জাছু-"' 

উপহাসে, অশিষ্ট সম্বোধনে, পঃ-এবার 

জাছু দেখা যাবে। 

জাছু..ষ্য. (ফা*। প্রাগীন স* জাতু, জাতু- 
বিদ্যা )। *কুহক, ভেলক। জাছুগর, 

জাছুকর.'ষ্য. (ফা* জাছুগর)। কুহকী। 

জাছুগরি ''ষ্য, কুহকবিদ্যা। জাদু-ঘর,,' 

(আধুনিক শব্ব। ই* 17056001--যেন 

কুহক দ্বার আশীত ভ্রব্যাগার )। অপূর্ব 
দ্রব্যাগার | জাছু-বিদ্য। "হাতের . ক্ষিপ্রতায় 

দ্রব্যের আবির্ভীব ও তিরোভাব। (ভোজবিদ্যা 

দেখ )। | 
জান." ধাতু. (স* জ্ঞা ধাতু জ্ঞান। স'তে 

জানাতিঃ এই হেত দেশভাষায় জান ধাতু )। 

জানি-_-অবগত আছি, বুঝি । জান! | জানা 

জানি...ষ্য. লোকের নিকট প্রকাশ | জানা- 

শোনা-'ষ্য, পরিচয়, ভ্ঞান। জাঁনিত-''গ. 

(স*জ্ঞাত )। জানা, জ্ঞাত। ন! জানি, 

জান না। ব্য-সর্প প্রয়োগ হয়, 'না 

জানি কত দুঃখ আছে'_ খেদে, বিস্ময়ে । 
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কি জানি 'সন্দেহ-প্রকাশে, ব্য-রুপ, | জানানা * যা, (ফা* জান। তু" স' জনী-- 

গ্র-কি জানি চোর আসিতে পারে। নারী। আপসা"তে জনী চলত আছে। 

জানিতে, জান্তে ..( স* জানতঃ)। জাত] জান+আনা )1 নারীর যোগ্য; ইহা 

অবস্থায়, জাত হইলে, প্রঃ জান্তে | : হইতে নারী। জানান।-শআরী...ঘে শআরী 

একাজ করিত না_ পুর্বেফল জানিতে - ; ব' যানে নারী আছে। 

বুঝিতে পারিলে। নিষেধে অ-জান।। অ- জানালা, জানল! 'ষ্য. (পতি 1806118-- 

জান্তে ৷ গা -অঙ্জান্তে পাপ নাইজাস্তে /110০% | তু* জালানা--স* জালাস্তর। 

পাঁপ__জানক্লত কাঁজে পাপ, অজ্ঞানরূৃত | জালনা শবাও চলিত আছে)। ঘরে 

কাজে পাপ নাই । জানৰি (গ্রা" ) "৭. (স' আলোকবাযু-প্রবেশ-দ্বার, গবাক্ষ 

জ্াপিত হইতে )। জ্ঞাত, জান, 8 জাপট। ..ধাতু. ( ঝাপটা, সাপটা, সাবটা__ 

চাঁনবি লোৌক। জানবিৎ...ণ. (স. জ্ঞানী, | অন্থান্ত রূপ ও" জাপিবা জাবুড়িব1__ 

বিৎ)। পরিচিত, জান!, প্রঃ -জানবিৎ বেষ্টিত করিয়া ধরা; ম* সাপড়দে-পতিত 

লোক। জানা...ধাতু (জান ধাতু আস্তে) | হওয়া, ধরা। তু" বা' চিতপটানা_-চিতগাত 

জীনাই__গ্রকাশ করি, বোধ করাই, জ্ঞাত | হওয়। অতএব সা, জা, ঝা,পাট। 

করাই। জানান! জানানি। জানান "'ষ্য. সা-পাটা-স* সম্পাতিত-_মিলিত_করি 

এষ, বোধ, ক্ষণ-প্রকাশ, ৩: বৃষ্টি কিংব। স* সম্বেষ্টিত-করি। সম্ এর অনু 

হইবে,মেথে জানান্ দিয়াছে; রোগ জানাই"; নাসিকত্ব মতে আছে। বাগ ধাতু 

যাছে-__রোগের লক্ষণ দেখ! দিয়াছে । জান আবরণে )। জাপটাই-_বেষ্টিত করি, বেষ্টন 

,»*য্য (সং জ) দৈবজ্ঞ। 
করিয়! ধরি। জাঁপটান। ॥ 

জীন...ফ্য. (ফা'। সৎ জীবন )। জীবন, | জাফরান ''ষা, (আ* জাঁফরান। 

সারাংশ; প্রের়পী (জানান! দেখ )। : 78061870 | হি* জাফরান, অন্ত না? 

সঙ্গীতে যে রাগে যে সুর অধিক লাগে; কেসর)। কুঙবুম: পারস্ত ও কাশী? 

কিংবা! অধিক কাঁল স্থায়ী করিতে হয়, দেশীয় শীকবিশেষের (০10০89 88103. 

1621. 

অপর নাম বাদী সুর।'(ফা* আঘাত 

করা )। সমাঁসে, যে হত করে, প্াঃ-_ 

রাহ-জান-__পথাস্থা। জানোমার ..ষয. ফা" | 
জানবার )। জীবনবিশিষ্ট অর্থাৎ জীব, 

প্রায়ই চতুষ্পদ হিং্র অস্ত) নির্বোধ 

( গালিতে )। জান-বাচ্চ '-ষ্য. (জান-- 

জীবন, স্ত্রী; বাচ্চ।-বস্ত ; প্রায় সহচর 

শব) । স্ত্রী-পুত্র, গ্রঃ-জানবাচ্চ। এক 

খাদে গাড়িব হারামজাদে (ভাঃ)। | 

ফুলের গর্ভকেশর। কথন কখন জাফরানে, 

সঞ্জে কুন্ুম ফুল মিশ্রিত হইয়া বাজা 

বিকয় হয়। কুঙ্কম দেখ। 

জাফরী...ধ্য. ( আ*)। বাশের শলাতে রচিং 

রপ্ধ পুর্ণ ঠাচ। 

জাব...ফা. (স* যৰস, জবস--ঘাস )। গোর 

থাবার নিমিত্ত কাটা খড়। জাবনা'''হ 

(না- স্দার্থে)। ছোট ছোট করিয়া কা 

“খড়, প্রায়ই খইল-জল মিশ্রিত, ছুবি। 
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জীব ..্য. (স* যার-অলন্তুক )। ঈষৎ রক্কু । জাম...ফ্য. (স* জমু। ও* জামু)। প্রসদ্ধ 

বর্ণ, প্রাঃ--পুরান। কাসা ও ভরণে জাব ধরে 

গায়ে ঈষৎ রন্তুবর্ণ আবরণ পড়ে । (এই 

জাব হইতে কাঁসায় গাব ধরে। ) 

জাবকা| "ধাতু. (জবত-্জব দেখ । জবজব করা 

-_ জাবক1 )। জাবকাই--জল দিয়া মাখি, 

প;--কাঁথ দিবার কাদ! জাবকান। ॥ কখন 

কথন 'জাঁব করা” বল! যায়। 

জীঁবড়।-."ধাতু. (জব্জব হইতে। কিংবা 

চ্যাবিত হইতে । জোবড়া দেখ )। জাবড়াই 

_-অতিসিন্তু করি, প্রাঃ-ডাইলে ভাতে 

জাবড়। করা৷ জাবড়ান! ॥ (জাবড়া শব্দ 

হইতে বুঝা যায়, জাবড় ধাতুও আছে )। 

জাঁবড়ী বুড়ী .'(জাবড় ধাতু হইতে ?)। 

হুতিকা-গৃহের পশ্চাতে যে গোমুণ্ড হাড় 

সিন্দুর গোবর কড়ি দিয়। রাখা হয়। 

জাবনিক .ষাবনিক দেখ। 

জাবর, জাঅর 'ষ্য. (বোধ হয়, ভাব হইতে | 

স" যৰস--ঘাস। জাঁব+র-_তৃণ-সম্বণ্ধীয় 

কর্ম। ও* পাগুলি? হি* পাগুর,জুগালী ) ম 
রৌথ-- সঃ রোমম্বন। রাঁড়ে জাবর, জীঅর 

গ্রচলত নাই। আছে পীজ (করা )__ 

ভূন্তু তৃণ-পঞ্জী । ও* পাকল-পন্ক। স* পক 

হইতে পাগুলি, পাগুর? বা" পাগলা ধাতু 
দেখ। স* ভূ ধাতু জীর্ণকরণে হইতে 
বা* জারা । সুতরাং স* জারণ হইতে 

জাবর আসিতে পারে না। বিশেষতঃ হিৎ 

জুগীলী আসে না)। গবাদি-পশুর চবিত- 

চর্বণ বা রোমস্থন। 

জাবেতা'*“ষ্য. (আ* জাবিতা)। বিচারপদ্ধতি, 
প্ঃ--জীবেত! নকল--বিচারালয়ের নিয়মানু, 

সারে প্রাপ্ত নকল (আদী।$)।  * 

উদ্যান-ফলতবুর (:0£9719 79101১01878) 

কৃষ্ণবর্ণ ফল। এই হেতু কাল-জাম বল! 

যায়। গুড়া-জাম, গুড়জাম...ষ্য. (€ স* 
কষুদ্রজন্ব,_ভাবপ্রকাশে )| ছোট বন্য তনু, 

বিশেষ ( [7:0691019. 06100998 )। ফল 

ছোট, মটরকলাইর মতন, বিশ্বাদ অল্ন। 

কেহ শ্রায় খায় না। গোঁলাপ-জাম'''ব্য, 

কাল জামের তুল্য সুশ্রী তরু ( £7866119 

1801909 )| পাকিলে ফল গোঁলাপী হয়। 

এই ফল (1096 81016 ) দেখিতে ও ঘ্রাণে 

ভাল, কিন্ত: ভক্ষণে কিছু নয়। বন-জাম-' 

বন্ধ ক্ষুপ বা ছোট তরু বিশেষ ( £101918 

1)00)1115 )। পাত! একোত্তর, মস্যণ। ফুল 

প্রায় আরন্তু, পঞ্দল। ফল গোল, প্রায় 

জামের মতন। কিস্ত; জামের সহিত বন- 

জামের আকার ছাড়া অন্ত বিষয়ে সাদৃশ্য 

নাই। বনজাম ছেলের! খায়। এই জামের 

অন্য নাম ভূ ইজাম ( স+ কাঁকজদ্ব, 1) 

জামতা (গ্রা* )."'জামাত| | 

জামদানী...ষ্য. (ফা*। তু" জামা বস্ত্র )। 

তাতে বুনিবার সময় ফুল-তোল! কাপড়। 

জাম-বাটী-..ষ্য. (ফা জাম-_বাটী। অতএব 

সহচর শব্ধ । ফা* জাম--কাসার পিয়াল|। 

মালদহে জাম-খোর! | ম* জাব--বাট দেওয়া 

জল পাল্র)। কাঁসার খুরা-হীন বড় বাটা। 

জামরুল..*ষ্য. ( ই* 78101১01218 হ্টতে )। 

জম্ুকাদি বর্গের উদ্যান জাত ফল-তবু 
(06018 ৪105 )। মাঝারি আকারের 

গাছ। সুপ্রী। বর্ষাকালে ফলে। ফল শাদা, 

মস্থণ, জলুয়! ৷ মালয়ন্ীপ হইতে এই গাছ 
আনীত হইয়াছে । 
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মি 

পাম।...ফ্য.(ফা* জাম--বস্্ লম্বা কোর্তা)। | কর্মের পুরস্কার'সর্প দত্ত জমি । জায়গীর- 
সেঁআ গাত্রাবরণ, পিরাণ | জামা-জোড়া '' | দাঁর''ষ্য. (ফা*)। জায়গীর ভোগ করে 

ষ্য.( হি" জোড়া_ জুতা )।জামা ওজুত1। | যে। 

পাজাম।.'*ষা. সেঁঅ। পাদাবরণ বস্ত্। জায়ন্রি ''ষা. ( স* জাতিপত্রী। ও* জাইন্ি )। 

জামাই..'ফ্য. (স* জামাতি )। কন্ঠার পতি। | জায়-ফলের বীক্তের স্থগণ্ধ আবরণ বিশেষ 
ঘর-জামাই- 'যে জামাই শ্বশুর ঘরে বাস (10809) ( কখন কখন জয়ত্র )। 

করে। ঝী-জামাই “কন্যা ও কন্ঠার পতি । | জায়দা .'ণ ( আ'+ জাই, জয়াদা ): উদ্বৃত্ত ; 

কথায়, ঘর-জামাইর গোড়ার মুখ মরা বাঁচা | অধিক। 

সমান সুখ । দৃষ্ান্তে, যম জামাই ভাগিন! ; জায়দাদ 'ষ্য (ফা*)। সম্পতি। মৌরসী 
কেহ নয় আপনা | জামাই-ষঠী'**ষ্য, নূতন | জায়দাদ...পৈতৃক সম্পত্তি। নীলামী জায়দাদ 

প্রচলিত পাবণ। জৈন্ঠ-মাসের শুক্ক-যষঠী-: ."'নীলামে বিকেয় সম্পত্তি। 
তিথিতে জামাইর পুজা-পার প। ৷ জায়ফল...ফ্য. (স* জাতি ফল)। মালক্কা 

জামি...ব্য. ( স*)। ভগিনী । (বা* অপ্রচঃ) । দ্বীপের ও দক্ষিণ ভারতের শীতল স্বানের বুদ্গ- 
ও*তে রাজ-পরিবারে প্রচলঃ )। র বিশেষের (11)17150108 08£1809) ফল 

জামিন (গ্রা* জাবিন).''ষ্য. (আ*)। প্রতিভূ) | (8011768 )। 
আশ্রয়, পাঃ_ভাঙ্া খু'টাতে জামিন দিয় | জার . ধাতু ( স* ভূ ধাতু নিচ) জারি-_তর্জর 
দাড় করাইয়! রাঁখ। |, জামিনদার 'ষ্য. ৰ করি, গ্রাঃ- অমৃত বলিয়! গরল ভক্ষণু, 

গ্রতিভূ। জামিনী .ণ. জামিন-সম্বপ্ধী। ; বিষেতে জারিল দে (চতীঃ) (দেহ-দে)। 
জামিনি.''ষা. জামিন রাখা কর্ম। ফেল" র জারা ॥ জারা...ধাতু. (জার ধাতু আস্তে )। 

জামিনি ..শীস্তিরক্ষার নিমিত্ত মুচলেকা ! জারাই, গঃ__নেবু জারাইয়। আচার। 
(আদাঃ)। মাল-জামিনি: টাক! দিবার: জারানা ॥ জীরক : ষ্য. (স*)। জীর্ণকারক 

নিমন্ত জামিন হওয়! | হাজির জামিনি.*' | দ্রবা। 
উপস্থিত হইবার নিমিত্ত জামিন হওয়। | জার! . ষ্য. ( ই* 78118) )। অষ্ট্রেলিয়। দ্বীপের 

জ।মীর '.( স* জন্বীর )। নেবু দেখ। র বুক্ষবিশেষ ( 78০৪1/0$05 1050188 )। 

জামেয়ার...ফ্য, (1) সর্বাঙ্জা ফুল-তোল! ূ ইহার কাঠ ( ]81191) ৮০০০ ) কলিকাতায় 

শাল বিশেষ! & বিকুয় হয়। 

জীয় ..ফ্য. (ফা*_ত্বান ) তপনীল, বিবরণ। | জারি...ণ. ( আ*)। প্রচলিত, বর্তমান, প্রঃ 

জায়গ|...ফ্য. (ফা* জীয়-_-স্বীন, গ।-স্বান' | ডিগ্রিজারি করা-_ভিগ্রি মতন কাঞজ্জ করা 

বস্ত,তঃ সহচর শব । তু* স* জগৎ )। শ্বান, ! (আদাঃ)। জারি-জোরি, জারি-ভুরি-*'ষা, 

অবকাশ) পাত্র। (জারি, জোর )। প্রতাপ-্প্রকাশ। 

জায়গীর...বা. (ফ।' জাগীর-_জা--্বান, গীর | জানুয়া'*'ণ. (স* জার--উপগপতি,1বা* 

__ঠ্হণ )। যুদ্ধ-কর্মনিমিত দত্ত জমি) | উয়া)। জারজ (কবিকঃ)। 
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[রুল..'ফ্য. / ?)।ধাতক্যাদদি বর্গের পুষ্পতরু । 

বিশেষ 903-16- 

1020) ফুল বড় বড়, প্রায় তিন 
আঙ্গুল চওড়া । কাঠে কাঁজ হয়, কলি- 

কাতায় বিকয় হয়। আসাম ও চট্টগ্রামে 
ব্রহ্দেশে এই গ।ছ জন্মে । 

গাল..*ষা, (স*)। মত্স্তা্দ ধরিবার রজ্জব 

কিংবা সুত্র-নিগিত যন্ত্র; গবাক্ষ-ছিদ্র; 

সমুহ) ইন্দ্রজাল। মাঁছ-ধ'রবার জালের নাম 

-(১) ঝুঁড়া-জালী**( ছোট জাল--জালী)। 

কাপড়ের ছোট ঝুলীর আকার । কুঁড়া দিয়। 

টার হয় বলিয়! নাম। ইহাতে ঘুস| মাছ 

পড়ে। (২) কলি বা ফেট। জাল... সর্প- 

ফটার আকার বলিয়া ফেটা। হুচ্যাকার 

(178061507051719 

বলিয়। কলি নাম)। ছুই পাশে বাশ দিয়! 

ত্রিকোণাঁকার জাল। ইহাতে চুনা মাছ। 
গড়ে । (৩) খেয়া, খেপলা.."( স* ক্ষেপ-- | 

নিক্ষেপ। ও* নাম খেপা। অন্য বা* নাম 
মাথা-ঘুরণী, ও* নাম মাথা-ঘুমা)। বিস্তৃত 

করিলে চকাকার, কুষ্চিত করিলে গো-পুচ্ছের ! 
আকার । পুচ্ছের মুখে ডোর থাকে । মাথার 

উপরে ঘুরাইয়! নিক্ষেপ করা হয়। (৪) 
গাতি' ( স* গ্রন্থন হইতে বা* গাথা!) 
অনূ-পরিসর কিন্তু, অতিদীর্ঘ জাল। খয়রা, 

মৌরল! প্রভৃতি ভাসা মাছের মাথ| গাথ। ' 
পড়ে বলিয়। নাম । ( & ) ঘাট-গাতি...ফেট। 

জালের আকার, কিন্তু ছোট ভ্রিকোণাকার। 

ছুই পাশের বাশ ধরিয়! জাল ছু'ড়িয়া রাত্রে 
ঘাটের মাছ ধর। হয় । (৬) চাটনী...( চালনী 

হইতে )। চালনীর আকারের ছোট জাল। 

চাবি. (চাপ ধাতু হইতে)। চাননীর 

আকার, কিন্ত; বড়। পা দিয়. চাবিয়া,বা 

চাপিয়া মাছ ধরা হয়। (৭) ডৌড়।... স* 

ডোর হইতে )। ডোরের বাঁ দোড়ীর বোনা 

দীর্ঘ আয়তাকার। ইহ! দ্বারা কেবল পোনা 

মাছ ধরা হয়। (৮) পাশ. ন* পাশ )। 

বড় ফাদ খেয়া জাল। (৯) পোলো... (স' 

- গলৰ, প্লৰ )। বাশের শলার ধুতুর! ফুলের 

আকারের চাবি-ন্ত্র বিশেষ। ইহাকে জাল 
বল! যায় না। সারেং...(ন" শ্রেণী হইতে 1)। 

সপ্রনিমিত, দীর্ঘ আয়তাকার, ভাস| জাল। 

অনেকগুল| জুড়য়া লম্বা! করিয়। পুকুরের এ 

মাথা ও মাথ! কর! হয়। জালের অক্ঞা,__ 

কাঠি... স*কন্ঠী )। জালের নিম্ন প্রাস্ত ভারী 
করিবার নি'মত্ত লোহার কিংবা! পোড়ান। 

মাটির কণ্টী। লোচ, লোট...(স* লোচক)। 

জালের ষে অংশে বা কোষে মাছ জম! হয়। 

সেত"'(স* স্ত্র)। জালের প্রান্তের ও 

জাল টানিয়৷ তুলবার ডোর। জাল বোনার : 

শব্,-(১) কীঁড়য়া, কেড়ো...( কা্ড+ 
ইয়া )। যষ্টি-থঞ্ছে গুড়ান! সুতা বা! দোড়ী। 

(২) জাল-বাটিয়।, জাল-বেট্যে...( বাটিয়া 

দেখ )। জাল বু'নবার শণেব সরু দোড়ী। 

(৩) তাকুড়, তফিল...( ও* নাম সড়িজা। 

স* তর্কটী হইতে তাকুড়-যন্্ারা স্থৃতা 

কাট! হয়। ফা* তহবিল হইতে তফিল? 

কোথাও কোথাও ইহ!কে কেঁড়্যে বলে)। 

জাল বুনিবার লোহার কিংবা বাশের মাকু। 

ইহার ছুই প্রান্ত চের! বা খীজ-কাটা। 

পাতি... স* পত্র)। বাশের পতল! 

বাখারী। ইহ! ধরিয়৷ জালের ফাদ তোলা 

হয়। অন্য নাম ফল-কাঠি_(স* ফলক) 

ফল|। ফালি.*জালের যতথানি একবারে 

বোনা হয়। তু" কুমড়ার ফালি। পাশ 
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( ফেল! )...( স* পাশ )। জাল বুনিবার ৷ জালা : ফ্য. (স* অলিঞঁর )। জল রাখার বড় 

সময় যে অতিরিক্ত ঘব ব! ফাশ ফেল! হয়। কলশী। 

ইহ! না থাঁকিলে জালের আকার কৃমণঃ | জালাতন ''আলাতন দেখ। 

প্রণারিত হইতে পারে না। ফাদ, কাশ... ; জালিয়া, জেল্যে**ফ্য, (স* জালিক)। জাল দিয়া 

(ফাদ দেখ। স* পাশ)। জালের ঘর । পট, মৎ্স্যা্দি ধরে যে জাতি, প্রঃ সেই মত্ত 

... পোর্ট (গড়া )..(স* পতিত)। জাল! জালিয়! ধরিয়া লবে জালে (ভাঃ)। হিন্দু 

” বুনিবাঁর সময় যে ঘর, বাদ পড়ে (ভূলে)। জাতি বিশেষ । সতী জালিয়ানী, জেললেনী। 

গাছে বীজ বুনিলে কোন বীজ হইতে গাছ ৷ জালিয়াৎ ''জাল দেখ। 
না জন্মিলেও 'পণ্ট পড়া? বল! হয় । তেমন, জালী...ফ্য. ( স* জাল, জালক+বা* ঈ)। 

জাল বুন্নবার সময় কোন ফীাশ কাক পড়িলে। ছোট জাল, গবাক্ষ ছিপ; কুষ্মাগা দ-বর্গের 

“পট পড়া? বলে। যাবতীয় গাছের অচিরজাত ফল। এই 

জাল..'ষা, (মা* জআল ।তু* স* জাল-_ইন্ত্রর“ | ফল ফুলের নীচে থাকে। অন্ত নাম 

জাল, কপট )। কপট-লেখন; কৃত্রিমতা,. সনি (স* হনস্পপু্প )। 

কাপট্য। জাল-কাগঞজ,-খৎ ..কৃত্রিম কাগজ, । জান্গু “যা, €(আ* জান্গুস। হি" বা্থ )। গুণ্ত- 

থৎ। জালিয়াৎ.''যা. (আৎ জালিয়া+ ৷ চ8, প্রবঞ্ঠক। চোরের জান্ত'*'চোরাই মাল 

বাঁ*আতৎ1)। কপট লেখক। জাক্য়তি : রাখে যে (স* ষক্ষ হইতে 1)। 

'**ষা. জালিয়াতের কাজ । জাল-জালিয়তি... | জান্তি ''ণ. (আ' জিয়াদতি হইতে )। জায়দা, 

যা. জাল-কর্ম, জালিয়াতের কর্ম (জাল ; অধিক। 

শব্বই ছুইবার)1  জাহা (গ্রা")..'যাহ দেখ । 

জীল-গীঠি...ফ্য. (জাল+গ্রন্থ ? হি জাল- জীহা (গ্রা" ),-যাই! দেখ। ী 

গঠি)। শ্তাম। ঘাসের মতন কিন্তু, প্রণত : জাহী...ষ্য (ফা* জহান )। পৃথিবী। জাইা- 

বর্ধায়ু তৃণবিশেষ (6৪1710018। 12801- . পনা''ষ্. (ফা" পন1-_আশ্রয়দাত। )। 

01 )। দেড় হাত ছুই হাত দীর্ঘ হয়। বড়! পৃথিবীর আশ্রয়, গ্রতু (বাদশাহ সন্বোধনে)। 

জাল গাঁঠি ..জালগঠির তুল্য ঘাস (7. : জাহাবাঁজ...ণ. (আ* জেহন--বুদিধ )। তীক্ষ- 

501261917 )। লম্বা হইয়া শুইয়। বাড়ে। : বুদ্ধি, কুটবুদ্ধি। 

জীলতি 'ষ্য, (স* জাল-পাত্রী)। গোরুর ৃ জাহাজ "'ষ্, (আ* জাহাজ)। অতিবৃহৎ 

মুখের জাল ; ফল পাঁড়িবার জাল-পাপ্র। | নৌকা । জাহাজী .'ণ. জীহাঁজ-সম্বণ্থী; 

জালনা...ফ্য. (স* জাল _গবাক্ষ_-অঃ| জাল. জাহাজে আনীত) বিদেশী। য্য জাহাজে 

+বা* না হৃস্বার্থে। কিংবা স* জালাস্তর ূ বার্িজ্যকারী, না্বক। দৃষ্টাত্তে,। আদার 

হইতে । জীলাস্তর_গবাক্ষছিদ্র। জানালা | বেপারীর জাহাজের খবর কেন_ আদার 
ৰ 

দেখ। ঝরকা দেখ। ও* নাম গঞ্জর_স* | খরিদদার অল্প, আদা বিক্য় হয় অল্প, 

পিঞ্জর)। ঝরক|। জাহাজে অল্প সামগ্রী আসে 'না; আসে 
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গ্রভৃত। এই হেতু, যাহার অল্প প্রয়োজন, ! জিদ, জেদ... (আ*' জিদ )! নির্বন্ধ | জিদী, 
তাহার অধিকে আগ্রহ সাজে ন|। 

জাহান্নম..*ষ্য. (আ* জহন্নম )। (মুসলমান ূ 

ধর্মগ্রন্বের) নরক। জাহগ্লীমে যাওয়।__ 
কুচরিঞ্াদি হেতু বিনাশের পথে গমন। 

জাহির.."য্য. (আত )। শ্রচার, গ্রকাঁশ, প্রাঃ 

বিদ্য। জাহির করা। 

জিওল-.'ষ্য. (স' নাম জির্গিনী। কিন্তু, জিওল 

না। রাট়ে নাম কাঁশিমুলা দেখ)। আজাদি- 

বর্গের বুক্ষবিশেষ (00102 %/00161)। 

আমড়া গাছের সদৃশ । পাতা পক্ষাকার, 

বর্ষে বর্ষে ঝরিয়া পড়ে। গাছ হইতে 

৷ 
র 

-বোধ হয় জীবল হইতে, যাহ! শীপ্র মরে 

জিন্দী...৭. নির্ব"্ধকারী, স্বেচ্ছাচ্চারী । 
জিন.'ধাতু, (স* জিত শব হইতে । জিত, 

জিন--ছুই-ই হয়। ও*তে জিতিব! জিনিব। 

-বা* জেতা, জেনা। মেঘনাদবধে, “কে 

" জিনিল কে হারিল? কহত্বরা করি”; 

“ইন্দরজিতে জিতি* তুমি॥”)| জিনি__ 
পরাজয় করি, বশীভূত করি, প;--যে জিনে 
বিচারে বরিবা তাহারে (ভাঃ)। জেনা | 

জিন!...ধাঁতু, (জিন ধাতু আস্তে )। জিনাই 
_ পরাজিত করাই । জেনান!, জনানা ! 

 জিন.''জীন দেখ। 

জিন ''ষ্য. (স*)। বুদ্ধ । 

অজঅ নির্যাস (জিওলী আঠা) বাহির ৃ জিন-ব।ড়ী...ষা, ( স* অজিন--চর্ম + বাঁড়ী-- 

হয়। 

জিগব, জিগির...ষ্য. (ফাঁ* জিগব )। সাহস, 

নিব্থ। 

জিজিয়।...ষা, (আঁ )। অ-মুসলমানের 

(বাস্তবিক নান্তকের) প্রতি মুসলমাঁন- 

বাদশাহের স্বাপিত কর। 

জিজ্ঞাস ''ধাতু. ( স" জিজ্ঞাসা হইতে )। 
জিজ্ঞাসি__ প্রশ্ন করি, জানিতে চাই, পা ঃ-- 

ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়। যথ| পঞ্চানন 

(ককত্তঃ)। জিজ্ঞাস ॥ জিজ্ঞাসাবাদ ..ষ্য. 

(স*)। জিজ্ঞান! ও বিতর্ক। 

জি'ঞর.."ষা. (ফা* জজীর )। শৃঙ্খল। 

জিত-'ষ্য, (ম* জিতি)। জম । "ধাতু, (স" 

জিত হইতে জিতা ধাতু হইবার ছিল। জিন 
ধাতু দেখ )। জিতি--জয় করি, পরাজয় 
করি। জেতা ॥ জিতা, জেতা! "ধাতু, (জিত 

ধাতু আস্তে )। জিতাঁই, জেতাঁই--পরাজয় 
করাই। জেতান!॥ এ 

| 
| 

1 

ূ 

| 
| 

যাষ্ট )। ভ্রমর যক্ত্র ঘুরাইবার ধনুক 
(ও* কমানি )। 

জিনি (গ্রী" ).গ্রিনি দেখ। 

জিনিয়1.'"ষ্য. (ই* 210112)। বিদেশী পুষ্প- 

শাক বিশেষ (21171015 91928105) | গেঁদার 

মতন ফুল হয়। গাছ বর্ষায়ু। আধুনিক 

উদ্যানে দেখা যাঁয়। 

জিনিষ, জিনিস-''ষ্য. ( অ।* জিন্ম্ )। 

বস্ত।) সোনা রূপার আভরণ। জিনিষ- 

গাতি, জিনিষপত্র ''জিনিষ সমুহ (পত্র 

দেখ) । 

জিব ".ষ্য. (স* জিহ্বা )। জিহ্বা | আল-জিব 

'**ষ্য. (স* তালু-জহ্বা। তালু-_তাল-- 

আল; অল-আকার জিহ্বা বা অল-জিহবা 

মনে হয় ন)। তালুদেশের ক্ষুদ্র জিহ্বা 

(0৮০1৪)। অন্য নাম মুড়আুড়ি_নড়ে 

বলিয়! নড় নড়ি, হৃস্থার্থে নুড়-মুড়ি। 

জিব ছোলা '.ষ্য. ( বা* ছুল ধাতু হইতে 
চি ০ 
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ছোলা )। জিহ্বানির্পেধন নিমিন্ত পাতলা | বৈঠকের লতাপাতা-আকা বা তোল! 

সরু কোমল কাষ্ঠাদি পত্র। দাঁতে জিব কাটা আচ্ছাদন । 

- লজ্জায় দত্তদ্বারা জিহবা দংশন) প্রাঃ | জির! .'ধাতু, (স* বিশ্রাম-গ্রা* বিচরাম) 

দশনে রসন! কাটি গুড়ি গুণ় যায় (তাং)। | ইহ! হইতে চিরাই__জিরাই )। জিরাই- 

জিবিয়।, জিবা ..ফ্য. (জিব +ইয়া,+আ )। ; বিশ্রাম করি। জিরানা॥ জিরান'*'ষ্, 

জিহ্বাদদুশ অগা, এঃ__ঘাণীর জিবিয়া বা | বিশ্রাম। জিরান-কাট ''খেজুর গাছের রস" 

জিব| | জাম।র জিবাঁ পকেট । নির্গমে বিশ্রাম দিয়! পরে কর্তন-হেতু রস- 

জিম্নাষ্টিক**য্য. (ই* 2710085010 )। নিগগমন। 

ব্যায়াম। জিরাৎ "যা. (আঁ* জরানা, জিরাআৎ )। 

জিম্মা .ষা.(আ* জিম্ম|)। ন্যাস, রক্ষণ, | কৃষি? চাষের জমি, প্রঃ জমি-জিরাৎ। 

দায়িত্ব, প্রঃ__ভীড়ার জিন্ম। ষার কাছে মা, ; জিরাফ "যয. (ই* ৪118005)। আক্রিকা 

মেক্ধন তোমার পদতলে (রামপ্রসাঁদ)। | দেশের দীর্ঘপদ দীর্ঘপুচ্ছ দীর্ঘগল দীর্ঘকর্ণ 

জিন্মাদার.."যা. যার কাছে ন্যন্ত। দীর্ঘজিহ্বা চতুপ্পদ বিশেষ। দশ হাত উচ্চ 

জিয়ল ''জিওল দেখ। হয়। 

জিয়! ..ফা. (বোধহয় স* দংশ হইতে | দংশ | জিল ''য্য. ( বিলী )। উচ্চ সুর) বেহালা 

হইতে ভীঁশ, ভিয়া, জিয়া । ও* জন্দ| হি] তন্্রীবিশেষ। 

নাম চিউ"চী,ম মুঙগী ) নিত দংশন : জিল1..'ষ্য. (আশ জিলা । তু* স* জল্_ 

করে। (পিপিড়। দেখ) দীপ্তি )। জেল্লা, দীর্ডি। 

জিয়াপুত, জিয়াপোতা। ""ষ্, রি পুরগীৰ-_ : জিলা."'জেল। দেখ । . 

ভাব-প্রকাশে। ভাব-প্রকাশে পুত্রপীব ও | জিলাগী ..ফ্য, (হি জলেবী) | ঝিলাঁপী দেখ। 

ই্ুদী__পৃথক গাছ। অমরের টাকায়: জিল্দ''ষ্য' (আ+)। চম ) বহির বাধন চর্ম) 

"উভয়ে এক। ডাঃ উদয়টাদ পৃথক ধরিয়াছেন। | বহি। 

ইঞ্জাদীর ফল মানুষে থার, জিয়াপোতার ফল নি 'রাগিনী বিশেষ । রাগরাগিণী দেখ । 

খায় না)। ন্বহি-আদি বর্গের পার্বত্য উচ্চ ৷ জিশু খিষ্ট ''ষ্ (ই* 19503 ০171150)। 

তরুবিশেষ ( চ0৮87058 10০ বিষ্টানষের উপাস্য মহাপুরুষের নাম। 

£)1)। পুং গাছ ও স্ত্রী গাছ" পৃথক । পুং ঈ জিহ, জিহি "যা. ( স* জিহ্ব! )। জিহ্ব! (ভাঃ)। 

ফুলে পাপড়ি নাই, কেশর ২।৪ টা স্ত্রী ছুষে | ( অপ্রচলঃ)। 

ফল হয়। ফুল ছোট ছোট, ফলে ১ট! আঠি। | জিহাদ, জহাদ '*যা. (আ*)। নাস্তিকের 

কাঠ শাদা, শন়্। 1 বিরুদ্ধে মুমলমানের যুদ্ধ; মুললমান 

জিয়াদ..ণ. (আ* জয়াদ, জয়াদ-বৃদিধি)। | ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদেধ যুদ্ধ । 

উদ্বৃত্ত, অধিক। (জায়দ| দেখ )। জী...ফ্য. ( স* জীব, জীবন হইতে। হি*জী )। 

জিন্দা ''র্য, (ফা* জের অন্দাজ )। হুবা। | (সমাদবে, বাংসল্যে) গ্রাগ-পুত্, প্রঃ 
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বাঁবাজী--বাঁবা-জীবন | জীউ দেখ । (হি* 

উদতে অর্থ, মহাশয় ; তু* বা" বাবু )। 

জী.."ধাতু, (স+ জীব ধাতু )। জী-ই--প্রাণ- 

ধারণ করি, প্রঃ--সেই জলে জীয়ে শাখ' 

ফল ফুল হয় ( চৈঃ চঃ)। জীআ, জীয়। | 

জীআ, জীয়! '"ধাতু. (জী ধাতু আস্তে)। 

জীআই, জীয়াই__জীবিত করি। জীআন|॥ 

জায়স্ত''ণ, (সং জীবৰস্ত )। যে বাযাহ! 

জীবিত আছে। 

দিয়াছেন। (ইহার তাৎপর্য এমন নয় যে 

মানুষ অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে আহার 

আপনি জুটিবে )। জীবন ''ষ্য, (স* 
জীবন )| জীবন; বাৎসল্যে জীবন, গ্$-- 

বাঁবাজীবন (জী, জীউ দেখ )। 

জীয়স্ত, জীবস্ত'..ণ. (স* জীব্রস্ত। কিংবা! বা* 
জী ধাতৃ+অন্ত_ম্জীঅস্ত)। জীবিত, যে 
বাঁচিয়া আছে। জীয়স্তে মরা-''মৃততুল্য 
অবস্বায় বাচা ( মনের ক্লেশে)। জল-জীয়স্ত 

জীউ...ষ্য. ( স* জীৰ )। জীবন, প্রাঃ- জীউ | '**জলে যেমন মাছ জীয়! থাকে, সে কথা 

রাঁখা, জীউ-দান ; সমাদরে, বাৎসলো প্রাণ | যেমন সত্য, তেমনই। 
পুত্র, প্রঃ__বাঁবা-জীউ, রঘুনাথ-জীউ। (জী! জীয়াপুত-"'জিয়াপুত দেখ । 
দেখ)। | জীরা "যা. (স* জীরক ; জীর্যতি অনেন-- 

জীন.**ফ্য. (ই* 1681) মোট! ঘন-বৌনা। অঃটাঃ)। (১) ধন্যাদিবর্গের শাকবিশেষের 
হৃতাঁর বস্ত্রবিশেষ। জীন কাপড় বুনিতে | ( ঘা ০90170000 ) মউরীসদৃশ 

চারি পাঁচট। “ব ও ঝাপ আবহক হয়। | ফল-বিশেষ (০87017)1 মরিচের সঙ্গো 
জীন...ফ্য, (ফা. তু* স পর্ান)। অশ্ব | 

| 

| 
| 
| 

এই জীর! একত্র বাট! হইয়া রীধিতে লাগে। 
ৃষ্ঠের পর্যান। জীন-শওয়ায়ী.'.৭' অশ্বারুড়। , জীরা-মরিচের জীরা৷ এই জীরা। (ভাব- 

জীন..'ষ্য. (আ* )। প্রেত, দৈত্য। প্রকাশে ইহার নাম জীরক, দীর্ঘজীরক (1)। 
জীন-বাড়ী.**জিন-বাঁড়ী দেখ। বঙ্তাদেশে ইহার চাষ হয় না, অন্ন হয়। 

জীব...ধ্য, (সৎ জীব )। প্রাণী। জীব-জস্ত... 
1 

(স*। সহচর শব্ধ )। জীব । কৃষ্ণের জীব." 

যে প্রাণীকে শ্রীকৃষ্ণ শষ্টি করিয়! পালন 

করিতেছেন, এমন শ্রদ্ধার গ্রাণী; (শ্লেষে, 

কপার পাত্র । জীব...ব্য, (স* জীব )। 

ইাচিলে 'জীবিত থাক' বল! । জীব-*ষ্য. 

(স' জীৰ)। জীবন। জীবদ্দশ।..'জীবন- 

কাল। জীবত্মান-*'জীবিত, জীয়স্ত | জীবন্- 
মৃত..'জীবিত অবস্থায় মৃত, দেহ জীবিত, 

মন মৃত ( ক্লেশে )। কথায়, জীব দিয়াছেন 

ধিনি আহার দিবেন তিনি-_ঈশ্বর জীবন 
দিয়াছেন, জীবনরক্ষার উপায়ও করিয়া 

| (২) কাল জীরা কৃষ্ণজীরা-..অন্ত এক 
ূ বর্গের (২2700018062) বর্ষাযু শাক- 

বিশেষের (11£5118 9801%2) কৃষ্ণবর্ণ 

ক্রিকোণ বীজবেশেষ (81501. ০1110 )1 

ইহাঁও র'1ধিতে লাগে । (ভাবপ্রকাশে কৃষ্ণ- 

জীর নামবে যে জীরার উল্লেখ আছে, তাহ 

এই জীর! কিনা, সনে । কারণ পৃর্থী,কারৰী 
উপকুঞ্চিক1_-এই সব নাম হইতে প্রচলিত 

কাঁল জীরা বোধ হয় না)। (৩) কাল জীরা, 

শা-জীবা.""ধন্তাদিবর্গের শাক বিশেষের 

(08107 091190908562200) ) কৃষ্ণবর্ণ 

মউরী-সদৃশ ফল বিশেষ (01901: 0919- 
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৪) )। কাশ্মীর, আফগানস্তান গ্রভৃতি : করি, তৌল করি; গ্রাঃ_- কাটি 

গ্বানে এই জীরার জন্মস্বান। সেখানে: ছিড়িআ মাপিআ জর্থআ| সত হাথে 

ইহার গাছ প্রায়ই বন্ত অবস্থায় দেখ র হইল পৌতা (শুং পুঃ )_মাপিয়! জুখিয়! 

যাঁয়। (ভাবপ্রকাশের কারৰী, উপ- শত হস্ত পোত! (বাড়ীর) হইল; দর 

কুক্চিকা নাম হইতে এই জীর৷ বোধ হয়)। | করে এক মূলে ভুখে লয় ছুনা তুলে 

(8) মিঠ| জীর! ..ধন্যাঁদিবর্গের বিদেশী শাক | (ভাঃ-এক মূল্যে দর কারয়। ছুনা তুলা 

বিশেষের (0৭190 ৩৪০1) স্বেতবর্ণ মী জুখি|। লয়। জোখা, জোথ ॥ জৌথ। 

সদৃশ ফলবিশেষ (20107681 ০818/85)1 দেওয়সমান কিনা তাহা পাশে পাশে 

এই জীরা বিলাত হইতে আদে। (কারোয়! : রাঁখিয়। দেখা । লেখা জোখা করা_-( সহচর 

দেখ )। কেহ কেহ ইহাঁকে শাজীর! অর্থাৎ. শব্)। লেখ! করা, হিসাব করা। মাপ: 

শ্বেতজীরক বলে । . জোখ * (সহচর শব্দ)! মাপ। 

জীরা..*ষ্য, (ফা* )। শিকলের সাঁজোয়! বা. জু 'ধাতু, (স* যুধ ধাতু )। জু'ঝ_যুদ্ধ 

কবচ। : করি। জোঝ|॥ লক্ষণায়, কর্মনির্বাহ, প্রাঃ 

জীর্ণ ..ণ. (স*)। পরিপক্ক, জর্জরিত, বৃদ্ধ। প্রত্যহ রাম্নীঘবে ইাঁড়ীর সঙ্জো জোঝ। যে. 

জীর্ণ শীর্ঘ. ৭. (স* সহচর শব) জীর্ণ ও সে কথা নয় । জুঝা, জোবা ''ধাতু' (জুঝ 

শীর্ণ । জীর্ণ জর - বহুকালের পুরাতন জর। ধাতু আস্তে )। জোঝানা ॥ জুঝাবু''( জুৰ 

জুই, ভূঁই...যা. (স* য)ণী9। মল্লিকাদি বর্গের,  +আদু)। যোদ্ধ!। 

গ্রদিদ্ধ পুণ্প। গাছ লতানিয়াক্ষুপ (]৪৪7-  জুট'''ধাতু (জুড় ধাতু দেখ। স* যৌট, যৌড 

00 90110012600 )) ফুল শাদা | ধাতু যোৌগে_হুইতে 1) জুটি_ুক্ত হই, 

গণ, প্রীক্ষকাঁলে ফোটে । (স* যখন মিলিত হই, সস্তাবা হই, ঞ%১--ঙ্জীর 

ুপপবৃন্দ একবৃস্তে ধবে বলিয়! ম* নাম যূথী, আর জুটিতে পাঁরিল না, পরিতে একটু 

ঘুথিকা)। স্বর্ণ জুই, হেম জুই "'( সৎ ্ধর্ণ | কাপড়ও জোটে না। জোটা॥ জোট ''ষা. 

যুখিকা )। ফুল জুইর মন, কিন্তু, পীতবর্ণ  দ্বল, ও৪-_জোট বাধ।। জোট-পাট (পরে 

ও গণ্ধহীন (08510110010 106651001791- দেখ)। জোট "ধাতু. জুট ধাতু আস্তে ] 

1017 )| জোটান| | 

জুইপানা .“ষ্য, (স* ঘৃথিকাপর্ণী)। বাঁসকাদি- জুড় “ধাতু, (স* জুড় ধাতু গতি, বণ্ধন। স" 

বর্গের ক্ষুপ বিশেষ (1২177890205: বুস্ত হইতে? )। জুর়্_বণ্ধন করি, যুস্ত 

00171000715 )1 ফুল শাদ। ওষ্ঠবৎ, পুং করি, আরম্ভ করি, আবৃত করি, প্রাঃ ছুই 

কেশর ২ট। | দক্ষিণভারতে নাম নাগমন্পী ৷ খান। কাপড় জুড়ি! চাদর, তাঁতে কাপ 

ভুথ, ভুথ .'ধাতু, (স* ছুষ ধাতু আশ্রয়, উপ-: জৌড়া, উড়ে এসে জুড়ে বসা ক্ষণেকে৫ 

পোপ, পর্ধিতর্ণণ। ও* হিৎ মণ জোথ ধাতু | বায়ুবেগে গগন যুড়িল মেঘে চতুর্দিবে 

তৌল, মাপ )| জুধি, জুখি পরিমাণ .. কলিঙ্গ নগর (কৰিকঃ)। জোড়, জোড় 
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(জুড় ধাতু, টি জোড়ন॥ জোড়া ''ধাতু, 

আস্তে )। জোড়ানা ॥ 

ড়া..ধাতু (বোধ হয় জাড়__-শীত হইতে ) রং 

জুড়াই--শীতল হই, প্রাঃ--তাঁপ জুড়ায় 
( চৈঃ চঃ), এ মনের জাল! জুড়াই বিরলে 

( মেঘনাদবধঃ )। জুড়ান। ॥ 

| 

স্ব 

জুড়ি... ( জুড় ধাতু )। সমধর্মী সহচর (জুটি 
শব্ব৪ বসে); যাত্রাগানের যে বয়ঙ্ক 
গাঁয়কেরা জোড় বীধিয়া গান করে) যে. 

দুই জন মন্দিরা বাঁজাঁয়। জুড়ি-দার ''ষ্য,. 
(জুড়ি। ফা* দার অনাবশ্তক )। যাত্রা 

গানের জুড়ি। জুড়ি-দারি -'ষ্য. (জুড়ির 

কাঁজ। জুড়ি ঘোড়া '.সমান ছুই ঘোড়া । 
জু ''ব্য.(স* যুতি_মিশ্রণ; সৎ যুক্তি)। 

উৎকৃষ্ট ধাতুর সহিত নিকষ্ট ধাতুর মিশ্রণ 
(81195 ); এক শের তামার সহিত যে 

পরিমাণ দস্ত| মিশান। হয়, যেমন এক শের 

তাঁমার সহিত চৌদ্দ ছটাক দত্ত! মিশাইলে, 
জুৎ--চৌদ। ছটাঁক দত্ত» অর্থাৎ যুন্তি_ 
পরিমাণ বা ভাগ । (২) স্বাস্বা, সুবিধা, পা 

শরীরের জুৎ নাই (স* ছ্যুতি বা 

জ্যোতি; ?)। জুৎ-আলা' 
সুনর,সুবিধা-জ্নক। জুৎ মাফিক - পরিমাণ 

“পণ. স্বাস্বাসম্পন, | 

মৃতন, সুবিধা মতন। জুত্-বরাৎ '*স্থৃবিধা 

দেখ )। জুৎ্জাখ্' (জাত প্রচর 

)] জুৎখ। 

রঃ টি 
জুতি__যুগাঁদিতে রজ্জুঁ প্রায়ই চ্মরজ্ দ্বারা 
বাধি। জৌতা ॥ গাড়ীতে ঘোড়া! জোতা, ৷ জুদা.-'ণ. (ফাঁ*)। পৃথক | (প্রায় চলিত 

লাঞ্জালে গোরু জোতা-চর্ম-রজ্জু দ্বারা ূ 

বাধা । জোত..'ধাতু, (ভুত ধাতু আস্তে )। 
জোঠানা ॥ 

1 

॥ 

। 

] 

. (উর্দু। ও* জোতা, হি* জ্তা) 

ম জোতা। ও* বা'তে জুতা শব পতন 

নহে। কৃত্িবাঁদ, কবিকঙকণ, মাণিকে, 
পানই-__স* উপানহ। চল্লিশ পঞ্চাশ বত্দর 

পূর্বে জোড়া, বিনামা, প'-পোষ (যা*) 

শব চলিত ছিল। ও*তে জোড় শব্ধ 

অদ্যাপি চলিত ছ্মাছে। স" পাদত্র হইতে 

প! লুপ্ত হইয়া দতা_জোতা-জুতা? কিং 
স" যোক্ত্র-বপ্ধন চর্ম হইতে জোত-_ 
জুতা । তু মণ জুর্তে_চর্মবদ্ধ খড়ম)। 

পাঁছুকা। চা জূতী."'পাতল। জুতা, ঘোড়- 
তোলা জুতা নহে। ঘোড়-তোল জুতা. 

( সৎ থুট-_গুলফ )। গোড়ালি-তোলা 
জুতা । জুতা-বরদাঁর ''ষ্য. ( ফা" বরদার )। 

পাছুকা-বাহক ভৃত্য | জুতীস্ত (করা): ণ. 

( জুত11ব।* বস্ত বিশিষ্ট অর্থে)। জু্তা- 

বিশিষ্ট ( করু! ), জুতা দ্বার প্রহার। জুতা 
খাঁওয়া--পাছুক। দ্বার! প্রহার ভোগ করা, 

অতিশয় অপমানিত হওয়া । জুতা মারা 

পাছুকা দ্বার প্রহার । জুতা যোগান! -- 

পায়ের কাছে জুতা ধরা। গোরু মেরে জুতা 

দান__গোরু হত করিলে হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হয়৷ হত গোরুর চর্মনিমিত পাছুকা 

ব্রাহ্মণকে দান করিলে সে প্রায়শ্চিত্ত হয় 

ন1। জুতা-''ধাতু, জুতাই-_জুতা দ্বারা 

প্রহার ক্ূরি। জুতানা । 

স* যোক্ত্র, যোত্র হইতে )। তি. 'ষ্য. ( স* জ্যোতি ছ্যতি )। জ্যোতিঃ 

$-_হেম জিনি দেহ জুতি (কবিকঃ)। 

নাই')। 

৷ জুন-“'ষ্য, (ই* 7976) ইংরেজী যষ্ঠমাস নাঁম। 

(১৮১৯ জ্যেষ্ঠ হইতে ১৫1১৬ আষাঢ় )। 
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ভুনিপোঁকা, জুনিপোক .“য্য. (স* জ্যোতি- | জুয়াল, ভুআল..'ফ্য. (ও* জুআন্তি, হি' ভূহড়, 
রিষ্জাণ হইতে জোনি-জুনি। ঢাকা, | জুআ) ম* জু'। শুংপুরাণে জুআল। বোধ 
পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্টলেও জুনি)। | হয়, স* বুগ+বা* ল, আল- স্বার্থে )। 

_ জোনাকি পোক|। রথ গাড়ী লাঙাল প্রভৃতির যে কাঠ ব। বাশ 
জুববা-''ভোঁবব! দেখ। | গোরুব কীধে বীধ। থাকে। জুয়ালী..'ষ্, 

জুম ''ষা, (আ* জুলম হইতে )| জুলম, পাঃ | ছোট জুয়াল। 
--বিস্তর লম্কর সম্গে'অতিশয় জুম (ভাঃ)। ৃ জুরি ''যা. ( ই* 701 )। বিচারাঁলয়ে বিচাঁর- 

ৃ 
ৃ 

( অগ্রচলঃ )। কের সহিত ধাহার। ঘটনার সত্যাসত্য বিচার 

জুমর, জুমল-''ষ্য. (আঁ+ জুমলা শবের বহু-। করেন। 

বচন ) [ মোট, সমষ্টি। | ৷ জুল-.*ধাতু, জুট ধাতুর বৃগাত্তর--মিলিয়া- 

ভুমল| ''ফ্য, (আ*)| মোট, সম, পা ূ জুলিয়া_-মিল ধাতুতে ল আছে বলিয়া জুট 
এইরূপে হিসাবে জুমলা যত হয়, ধার্ধ্য হয়. স্থানে জুল হইয়াছে। জুল ধাতুর অন্য পদ 

সেই স্থুদ জাঁনিবে নিশ্চয় ( শুভঙকরী )। _.. প্রচলিত নাই। 

জুয়া...ধাতু (স* যোগ হইতে )। জুয়াই_. । জুল-জুল "“বযা, জ্-জল দেখ। 
যোগাই, যোগ্য হই, পাঃ-এই পাঁপঘরে , ৷ জুলম, জুলুম ""ষা. (আ* জুম ) )। উৎপীড়ন, 
রহিতে নাহি জুয়ায় (কবিক£); এ সব. অত্যাচার । 

সিদ্ধান্ত গুঢ কহিতে ন| যুয়ায় ( চৈঃ চেঃ)) | জুলাই." (ই* 01015) ইংরেজী সপ্তম 

কর্ণ বলে সেই -কথা মুখে না জুয়ায় (দাতা-! মাস নাম (১৬১৭ আষাঢ় হইতে ১৫১৬ 
কর্ণ )। জুয়ানা ॥ ' শ্রাবণ)। 

জুয়..'ষ্য. (সং দত)। পণ রাখিয়া কীড়া। জুলাব, জোলাপ ''ষ্য. (আ* জুল্লাব)। ভেদক 

জুয়/-থেলা "দত-কীড়া | জুয়ার -'ষ্য. (দ্যুত. ওঁষধ। 
+আর)। জুয়াখেলাসন্তু, প্রঃ--পুর্ব সত্য- | জুলী-''ষ্য. (স*চুল্লী)। দীর্ঘ চুলী, প্রাঃ__ 

যুগ্নে এক জুআরের কথ (চৈতন্যমঙ্গল) ভুয়ারী! আখের গুড় পাক করিতে মাটিতে জুলী 
'*্ষ্য, (দুত+আরী )। দুতকীড়ামন্ত। , কাটা হয়; অল্প পরিনর দীর্ঘ খাদ। (শুং 
জুয়াচোর, জুয়াচ্ছোর ..ফা. (দত-চৌর )|, পুং-জোলি)। জোল দেখ। 

দুতকীড়ায় যে প্রতারণা কর; অত্যন্ত | জুল্ফি-"'য্য, (ফা ভুলফ)। কুত্তল, কাধ. 
ধূর্ত ব্যন্তি। জুয়াগেরি, জুয়াচ্চোরি '' য্য,! ঝাপটা, কর্ণমুলের নিকটের কেশ, (স' 
জুয়াগেরের কাজ, প্রতারপ!। (চৈতন্ত-মঙ্গলে, | কাকপক্ষ ; ও* গাল-মোচ--গাঁলের মোছ। 

জুআর চোর, াঃ--জুআর চোরের কথা; চগ্চীদাসে জুলুফ।। চণ্ডীদাসে এই শব 
শুন এক চিত্তে; অতএব বোধ হয়, জুয়াচোর | আসে কেন?1)। 

_বস্ততঃ জুয়ার'চোর--সহচর শব । এই | জুয়া, ভূুআ"“ভুয়! দেখ। 
কারণে জুন্াচ্চোর-চ এর দ্বিতব ঘটিয়াছে )। | জু-জু"' দ্ধ (স* ভুঃ-পিশাচী-মে£) স' 
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ভিঃ__-পিশাচ )। অপ্ধকারের পিশা$ (ও* | জেরবার'**প. (ফাঁ* জের--নীচে, বাঁর-- 

অধ্ধার-গুড়-গুড় )। জু-জুর ভয় দেখান! ভার)। ভারগ্রন্ত, জর্জরিত, গাঃ-_রোগে 

--অপ্ধকারে অ-দৃষ্ট পিশাচের ভয় প্রদর্শন; : জেরবার । 
ইহা হইতে বৃথা তয়-প্রদর্শন | জেরা...ফ্য. আঁ" জর--অস্বীকার)। আদালতে 

জে (গ্রা*)'*'যে দেখ। ূ আসামী ও সাক্ষীকে কুটগ্রশ্ন। 
জেঠ.*"ণ. (স* জ্যেষ্ঠ )| যাহা অগ্রে পাকে, | জেল.''ষ্য, (ই* 191, ৪৪০1)। কার। 

প্রাঃ--জেঠ ধান, অর্থাৎ নামি ধান নহে। | জেলখানা...ব্য, "্কারাঁগার। জেল-খালাসী 
জেহিয়া, জেঠ্যে '". (জেঠ+ইয়।)। জেঠ | **ষ্য. কারাদণ্ড হইতে যে মু্ত হইয়াছে। 
পাকা সম্বব্ধীয়; যে জমিতে শস্য জেঠ ; (থালাসী কারণ___জেলে খাটিতে হয়) । জেল 

গাকে। খাট!--কারাগারে দণ্ডভোগ করা । জেল 

জেঠা -*ষ্য. (স* জ্যেষ্-তাত )। পিতার জোষ্ঠ : দেওয়া কারাগারে প্রেরণ। 

ভ্রাতা | জেঠাই ''ষা, (স* জোষ্টআধিক1। ; জেলা..“ষ্য. (আ* জিলা)। প্রদেশের ভাগ 
হি* জিঠীনী-স* জোষ্ঠতাত পত্বী)। | বা! মণ্ডল, ডিছ্রীক্ট ; কাগজে হিসাবের এক 
জেঠার পত্ভী। জেঠ-তাঁত, কেঠাঁত ভাই,** | এক সারি (জমিদারীঃ)। জেলাদার:.. 
জোষ্ঠতাতের পুত্রবূপ ভ্রাতা । জেঠশ্বশুর ** | কাটাঁখালের কর্মচারী। জেলাদারি '. 

শ্বশুরের জোন্ঠ ভ্রাতা । জেঠশ্বাশুড়ী, জেঠ- | জেলা-দারের কাজ। | 
শাশ...শ্বশুরের জ্যষ্টভ্রাতার পত্বী। জেঠ! : ণ ! জেলিয়া, জেল্যে ''ষ্য. (জালিয়া দেখ) । 

(স*জ্যেষ্ঠতাত)। পিতার অগ্রজ--অতএব ৰ ধীবর, জাতিবিশেষ। স্ত্রী* জেলিয়ানী, 

বছুদশী অভিজ্ঞ, ইহা হইতে প্রগল্ভ। | জেলেনী। জেলে-মালা''জেলিয়৷ ও মাল! 

জেঠাঁম “'ষ্য. (জেঠা +আমি)। প্রগল্ভতা | | (সহচর শব )। মালা মাল্লা-যে ধীবর 

জেঠী..ষ্য, (স* জ্যেষ্ঠ )। টিকটিকি, প্রাঃ; নৌকা বাহে। 
জেঠি ডাক নীলাম্বর করিল শ্রবণ | জেল্লা...ফ্য*(ফাঁ* জিলা । তু" স* জল ধাতু, 
(কবিকঃ)। ( পাঁজীতে জেঠী টিকটিকির ফল] স'ঝিলী)। দীষ্চি। 
লেখ থাকে__কিস্ত। যাহা জেঠী তাহা জেহাদ-'*জিহাদ দেখ। 
টিকটিকি )। জৈন "ব্য. (স*)। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়বিশেষ | 

জেদ.'.জিদ দেখ। বিহারে মহাবীর দ্বার উৎপত্তি। দ্িগন্থর, 
জেন (গ্রী* ).*'যেন দেখ। শ্বেতান্বর, স্বানকবাসী__তিন শাখা । 

জেব ..ষা. ( আঁ" )। জামার পকেট বা থলী। | জৈবন (গ্রা)-"*ষা, (স* যৌৰন)। যৌবন। 

জেমন (গ্রা* )''যেমন দেখ। জৈমিনি (গ্রা* দৈমুনি ) "'ষ্য. (সং জৈমিন্)। 

জেয়াদা ' জায়! দেখ। পুরাতন খষি বিশেষের নাম। ইহার নাম- 

জের...ফ্য. (ফা*)। নি়স্ব হিসাব | ব্য, নীচে, | স্মরণে বজ্াপাত নিবারিত হয়, এই বিশ্বাসে 

প্রঃ-জের টানা--নীচে নায়ানা। *. ) বজ্রপাতের সময় লোকে জৈমিনি জৈমিনি 
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উচ্চারণ করে। (ওড়িশায় পঞ্িতে আর ৷ ূ শব)। উপায়। জোঁগাড়িয়া, জোগাড়ো 

এক বজ্রবারক-বৈশম্পায়নের নাম মরণ; "ৰা, (জোগাড় ইয়া )। যে আহরণ 

করেন )। ৃ কবে, অন্ের সহার । জোগাড় জাগাড়'* 

জে| .'ফয, (স* যোত্র_বুগাদিবধ্ধন রজ্জু)। (জাগাড় উপচর শব্দ )। জোগাড়-টোগাড়। 

জোত্র দেখ। স*যোগ)। নুত্রঃ খাই); (যোগ ড় দেখ)। 

উপায়, স্থযোগ, উত্তর্ম অবদর, (নদীয়ায় | জোগী, জুগী ''ষা (স* যোগী )। হিদদুজাতি 

এক অর্থ, ভূমির কর্ধদৌপযোগী অবস্থ| ) ৰ বিশেষ। ভ্ত্রীৎ জুগিনী। 

ভাতে কাপড় বুনিবার পূর্বে পাইট-কর! | জোচ্ছনা, জোন্তনা'''যা. (ষ* জ্যোতস্বা )। 

স্তার জোড়। জোড়! বিভাগ । (কোন্ থাই) জ্যোস্না। কাগ-জৌচ্ছন! "রাত্রি শেষের 

কোন্টার সঙ্জো বাইবে তাহা শরির অল্প জোত্লা যখন ভোর হইল ভাবিয়! 

করাঁর নাম জে করা; এই জে! অন্ুদাবে ব ৰ কাক কাক! শব্ধ করিতে থাকে | ফুট-ছুটিয়া, 

ভুলিঠে হয়)। কাজের জে হারান।_- | ফুটফুট্যে জোচ্ছনা "স্কট অর্থাৎ নির্মল 

কাজের স্থৃ্র বা সুযোগ হারানা। ছৃষ্ান্তে।  আকাশহেতু কট জ্যোতনন।। জোচ্ছনায় 

জে| পেলে জোলাধ় বোনে_স্থত্র পাইলে ফিন ফোটা--এমন জ্যোত্মন। যে গাছপালা 

অজ্ঞেও কাজ করিতে পারে। _. ভিন্ন-ভিন্ন-ম্পষ্ট-স্পষ্ট দেখ| যায়। (ফিন্- 

জোক, জোক “'য্য.( স* বুক)। অস্বহীন জল-  ফিনদেখ)। (কোথাও কোথাও জোছন! 

কীট বিশেষ (1.৩) । ছিনা জোক "'ক্গীণ জহন্শব আছে)। 

জলৌকাঁ। জোকেরনুখে টুন (ঝা নূন). জোট... (জুট ধাতু দেখ )। মিলন, দল 

লক্গণার, যেমন কুকু। তেমন মুগুব। জোট বাসা-দলবাধা, মিলিত হওয়া। 

জোগা .'ধাতু, (স* ঘোগ হইহে)। জোগাই এক জোটে-_মিলিত হইয়া । জোট পাট "' 

মিলন, নির্বাহ করাই, দোগ হই, প8 য্য.জোট _লোড়, পাট -পট বস্ত্র; অতএব 

বাগদি যোগার দোলা (কবিঞঃ)) মন জৌড়াপাট বা পাটের জোড়--ধুতি চাদর | 

জোগাঁইয়। চল|-মনের যোগ্য-মনের ইহা হইতে সম্পূর্ণ আয়োজন। জোটা "* 

মতন আচরণ; মুখে কথ। যোশায় ন! ধাতু, জটধাতু দেখ। 

( প্রাচীন বা" জুয়া! ধাতু দ্েখ)। ছোগান, জোড় “"ষয ( জুড় ধাতু দেখ)। জোড়া মিলন, 

জোগানা। জোগানিয়।, জৌগান্যে '"" বুগা, যুগল। এক জোড় কাপড়--ছুইখান! 

(জোগান+ইয়।)। যে জোগান দেয়।  একখে। পাটের জোড়-__- পাটের ধুতি 

মন জোগানিয়। কথামন বাহা চায়, চাদর একত্রে বোনা। ধুতির জোড়-- 

তাহাতে সায়দেওয়! কথা। (যোগ ধাতু ধুতি ও চাদর। জোড় ভাঞ্জা!-_ছুই সমান 

দেখ)। দ্রবোর একটি পৃথক করা। জোড় লাগা 

জোগাড় -.ষ্য. ( স* যোগ+4বাঁৎ আড় রা _ যুন্তু হওয়া) পাখী সাঁপ গ্রতৃতি তির্ধক 

আয়োজন, উপায় । জোঁগাড়-মন্তর "(সহচর প্রানীনদম্পতীর মিলন, প্রঃ-যোঁড় ছাড়ি 
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মুগপন্ষী করিছে আগমন ক্কৃতিঃ, অরণ্যে)। 

জোড়-ঘাই 'ষ্য. (জোড়--মিলন ব! যোগ, 

ঘাই-ঘাতি)। হানিপথ, যে পথে ব| 

সম্ধিতে ছুই দ্রব্য মিলিত হইয়াছে। জোড়, 

তাড়.'*ষ্য, (জৌড়-_মিলন, তাড়-_তোড়া 

মোচন )। যে যন্াদি দ্বার! ভ্রব্য জুড়িতে 

ও পৃথক করিতে পাঁরা যায়; লক্ষণায়, 

কাজের উপকরণ । জোঁড়।-তাড়। দেওয়া... 

ণ. কোন রকমে কাজের যোগ্য কর | 

জোড়া.''ণ. (জুড়ধাতু দেখ )। যুক্ত, বদ্ধ, 

নিযুক্ত, পূর্ণ।:.*ষ্য, সমকক্ষ, সমান ছুই- 

থণ্ত | প্রঃ-_কাঁজে হাত জোড়া আছে; 

ঘটার জোড়! একটি হারাইয়াছে। এক 

জোড়া ধুতি; এক জোড়! জুতা-_-ভুতার ছুই 
খণ্ড বা পাটি। জোড়া-..এক জোড়া শাল, 

গ্রঃ--জাম। জোড়া গাঁয়ে দেওয়।-জামা ও 

শীল জোড়া,প্রঃ--অঙ্গ হৈতে খসাইয়! দিল 

থাসা জোড়! (কবিকঃ); পাছুকা, প্রঃ 

জাম! জোড়া পরা। জৌোড়া-..কীসারীর 

বিশেষ অর্থে, তাতল গোড়াইয়! রাং 

দিয়া ধাতুর ছুই থ্ যুন্তু করা» যেমন 
গাড়র নল রাং দিয়া জোড়া হয়,_ 

অর্থাৎ প্রথম নির্মাণে জোড়! । তখন ঝালা 

বলা যায় না (ঝাল। দেখ )। 

জোত...বীঞ্পী'্* যোক্ত্র, যোত্র_ যুগাদি- 
বপ্ধন-রজ্জু, সম্পত্তি। ও* হি* জৌত)। 

সামান্য ভূসম্পত্তি, যে জমির চাষ হয়, 

তূম্যাদির অধিকার, চাষ। নিজ জোত.." 

স্বয়ং চাষের জমি। ভাগ-জৌত''অন্ভের 

সহিত চাষের জমি; যে জমির খাজনার 

পরিবর্তে উৎপন্ন খাদ্য ভাগ করিয়। লওয়। 

হয়। জৌত ভোগ করা--গ্রাপ্ত মি 

দখলে রাখা । জোতজম! '' জমিদারের 

নিকট হইতে প্রাপ্ত জমর খাজাঁনা, চাষের 

ও খাঁজনা পাইবার জমি, ভূসম্পত্তি। 

জোতদার.'য্য. (ফা* দার)। রায়, যে 

_ জমিদারের নিকট হইতে চাঁষের জমি ভোগ 
করিতেছে । সেজমি অন্য রায়তকে চাষ 

করিতে দিলে এই রাঁয়ত কো্া-প্রজা হয় 

(প্রজা দেখ )। 

জোত্র ''ষ্য. (স* যোত্র)। সুত্র, সুযোগ, 

প্রঃ- জোর পেয়ে মাহদ্য! যুড়িল কুমন্ত্রণ 

(মাঁঃ)-__স্থত্র পাইয়া। (কো, জো-সো 

দেখ )। : 

জোন .'ষ্য. (জোচ্ছন! দেখ)। জ্যোৎন্সা। 

জোনাকী পোকা, জোনী পোকা, জুনী পোক 
1 শন্যা, (ষ* জ্যোতিরিঙাণ। ও* জুম্ত- 

জুক্তিআ গোক্)। খদ্যোত | লারা 

দেখ) 

জোন্দা,জে' দা...ফ্য, (1 জিয়! পিপিড়। হাড়ে 

তু* টক-্চুন। ও* জন্দা-বড় কৃষ্খবর্ণ 

গপিপিড়া। স* দংশ হইতে জিয়া) । এমন 

টক যে মুখে করিলে মুখ জালা করে, প্র 

পথ শ্রমের জোন্দা, কিনহ তোরানি মন্দা, 

মরিচ সমান যার তার ( কৰিকঃ )/-- 

অল্নরস দ্বারা পথশ্রম দুর হয়। তোরানি-_-ও* 

শব্ধ তোড়ানি, বা" আমানি | কেহ বলে 

তোয়ান্ন হইতে তোড়ানি। আমানি দেখ। 

মন্দ।-৩* মন্দাঞ, মুন্দাঞ। বুন্দীএ- 

এক বিন্দু_অল্প পরিমাণ! মরিচ__ 

লঙকা। টি 

জোবড়া, জুবড়। ''ধাতু, (স* ঠাবিত ডে 

বগাত্তর, জাবড়া)। জোবড়াই, ভুরড়াই 

_"অতিসিন্ত করি, গঃ-_দ্বতে জোবড়াইয়! 
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(কৃততিঃ লং ),--অধিক দ্বৃত মাধাইয়া। 

জোবড়।, জোবড়ানা ॥ (যখন জোবড়। শব 

আছে, তখন ভ্কুবড় ধাতুও ম্বীকার করিতে 

হইতেছে )। কালী-জোবড়া লেখা, 
কালী পড়াতে লেখ অষ্পষ্ট। 

ৃষটান্তে, জোয়ারের জল..*ক্ষণস্বায়ী বৃদ্ধি। 

জোয়ারী-''য্য, (হি* )। নীলের উধ্ব্ব- 
গতি তুল্য,--ইহা মূলার্ঘ। ইহা হইতে, 
সেতার তানপুৰ! প্রভৃতি যন্ত্রের শওয়ারীর 

উপরে যে স্বত্রখণ্ড দিয়। সুর উচ্চ করা 
জোব্।-.'য্য' (আ" ভূব্বা)। লম্বা কোর্তা- | হয়। 

বিশেষ। জোব্ব! জোব্বী '' ( জোব্বী, | জোয়ার, জুয়ার..ষ্য. (স* যাঁবনাঁল--ষব 
ভুববী--ছোট জোব্ব। )। জোবব। প্রভৃতি । ; ধান্তের তুল্য নাল--খড় বার। কেহ কেহ 

জোয়ান ''৭. ( ফা" জবান, স*্যুবন )। যুবা। ; বলেন, স* যৰপ্রকার--এক গ্রাকার যব--. 

জোয়ান-মর্দ ''সাহসী পুরুষ । জোয়ানী-.'ণ. 

(জোয়ান+ঈ)। যৌবনকাল ন্বম্ধী, 

যৌবনকাঁল যোগ্য । জ্োয়ান--্ত্রীলিক্তো 
যুবতী (গ্রা* জুবত্ত )। 

জোয়ান, ভ্রোয়ান-''ষ্য. (স* যমানী। হিং 

আজোয়ান )। ধন্যাদি বর্গের কৃষিজাত শাঁক- 

বিশেষের (0০80 ০0001০00 ) ফল 

(21021) )| পানের ধসলায় লাগে। 

জলের সহিত চোয়াইয়৷ জোয়ানের জল, 

আরক, তেল প্রভৃতি প্রস্ত।ত হয়। থোরা- 

হইতে )। মূলে স* যব শর্ব আছে)। 
ধান্তাদিবর্গের কৃষিজাত শশ্তবিশেষ (ও 

170121) 01 81656111160 5012000) 

৮0181 )। গাছ আখগাঁছের মতন উচ| 

হয়। থড় শত্তু, সোঁজা, শীষ বহু-বিভন্ত। 

চীল গোলাঁকার। বঙ্জাদেশে ইহার চাঁষ বড়- 
একট| হয় না। বঙ্জাদেশে চলিত নাম দে- 

ধান (স* দেব-ধান্য )। ভারতের উত্তর- 

পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ 

প্রভৃতি প্রদেশে জোয়ার একট! প্রধান 

সানী জোয়ান ..(হি* খুরসানী। স* | খাদ্যশত্ত। বর্ষা ও শীত--ছুই কালের 

পারসিক )। হিমালয়ের বঙ্জানাদিবর্গের | ফশল। 
বিষবুক্ষ-বিশেষ ( ন৩7806, [/০9- | জোয়াল'"'জুয়াল দেখ । 

07/00)09 171061 )। জোর." "যা, (জোড় দেখ )। জোড়, এক 

জোয়ার, জুয়ার ''ফ্য. (স* উধ্ব-_জু। স*] জোড়া (প্রাচীন পদে) 
বার- জল, ভুবার--উচ্চ জল । হি* জুবার, | জোর ''্য.(ফা*)। গপরাকৃম,। বল। ঞ্োর 
ম* ভরতী )। নদী কিংবা সমুদ্রের জল- 

বৃদ্ধি। স্বোয়ার--জল-বৃদ্ধি, ভাট! (ভাটা 
নহে)-জল-হাস (ভাটা দেখ)। প্রাঃ 

ভাটি গানি উজ্জান বহে কুল ভাঙ্গে স্রোতে 
(কৃত্িঃ উং )) ভ্রমেণ উঞ্জান ভাঁটি চৌদিকে 
কৌচের বাটী ( কৰিকঃ)) জুয়ার ভাট! 
বুঝিয়া লোহার বাড় দিল ( কবিকঃ)। 

কর|--বল প্রয়োগ । গায়ের জোর ''বাহ্- 

বল। গায়ের জোরে..'অন্য প্রমাণ নাই, 

বাহুবল মাত্র প্রমাণে । গা-জোরি '"'বাহ- 

বল প্রয়োগ । জোর-জবর.''(ফাঁ*। সহচর 

শব)। পরাকৃম,বলগ্রয়োগ । জোর-জবর-দস্ত 

'*(ফা*)। বলপ্রয়োগ, উতৎ্পীড়ন। জোর" 

ভুলম '.( আ। সহচর গব )। উৎপীড়ন। 
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জোর-জারি-''(জারি--প্রচর শব্ব)। জোর। | জো-সে.''যা. (স* যোত্র, হৃত্র--সহচর শব । 
জোর-জবরি-''( জোর-জবর+ই )। বল- 

প্রকাশ। জোরাল ''ণ ( জোর+বা* 

আল)। বলবান্। কম-জোর-..ণ. বলহীন, 
অদ্ঢ়। জোর ''ণ. অধিক, চড়া, গু 

জোর দাম, জোর হুকুম। (তৃ* জবর 

দাম )। 

জোরু...্য. (উদ্দু। জোড় বা জোড়। হইতে ? 

তু* সঙ্জা! )। ভার্ষা ( মুসলমানী ভাষায় )। 

জোল..'ফ্য. (ভুলী দেখ )। অন্পপরিসর খানা, 
পরঃ--খালে জোলে বনে টালে বেড়িয়াছে 

পর্বত (কৃত্তিঃ অরণ্যে )। (টালে_ কোথাও 
কোথাও টিল।_-উচ্চ ডাঙ্জা! )) দীর্ঘ নিয়- 

ভূমি, গাঃ-_জোল জমি । (জোলি-_শুংপুঃ)। 

জোলান.''জোলতুল্য । 

জোল (গ্রা*) "'জুয়াল। 

জোলা..'ষ্য, (আ" জাহেল-মূর্খত1)। মুসল- 

মান মূর্খ তাঁতী যাহার। জালুয়৷ কাপড় 
বোনে গ্রঃ--তাদন করিয়া নাম বলাইল 

জোল! (কবিকঃ)। স্ত্রী" জোলানী। "'ণ 

মূর্খ । 
জোঁলাপ.'ষ্য, 'আ* জুলাব। পু ]91909)।1 

রেচক ওঁষধধ। জোলাপ লওয়া__রেচক 

ওষধ সেবন জোলাগ ধরা--চকের গুণ 

প্রকাশ হওয়া। জোলাপ খোলা-দাস্ত 

হওয়া । ( “জোলাপ খাওয়া” বাতে বলে 

না)। (২) কলম্বী-আদি বর্গের লতাবিশেষ 

(10010058 0188 )। মেক্সিকো দেশের 

গাছ। এদেশে নীলগিরিতে এবং মস্ুরী 

পাহাড়ে চাষ হইতেছে । ইহার মূল জোলাপ 
নামে খ্যাত। দেশীদ্দ জোলাপের গাছ' 
তিঅড়ী। | 

জো-সে! করিয়া কাঁজ চাঁলানা--স্ৃত টুতা 

দিয়া? অর্থ ভাল হয় না। হয়ত হি* জো-- 

যে, সো-সে। জো-সো--ষে-সে মান্গুষ 

ংবা দ্রব্য )। যে-সে উপায়, অসুবিধা । 
 জো-জা...( জা-গ্রচর শব )। জো। 

জোর্ত 1 গ্রা")."“ষ্য. (স জোত্য।) | জ্যোতন্না। 

জোন্ত'1 পোক।-''খদ্যোত (জোন, জোনী 

পোক দেখ)। 

জোহরী...ফ্য. (আ* জৌহর-মুল্যবান মণি+- 
ঈ)। মণিকার, মণিবিক্রেতা । 

জোহার.''ষা. (স* জয়কার হইতে। তু* 
জোকার । স্বানবিশেষে জয়জয়-কার আনন্দ- 
ধ্বনি অর্থে আছে । হি* জুহার-- নমস্কার, 
ও? জোহার)। জোড়হাতে প্রণাম, 

করে বীর বেণেরে জোহার (কবিকঃ)) 

মাহুত হাতীর কাঁধে জানায় জোহার (ভাঃ)। 
(বর্তমানে অগ্রচলঃ| ও* হি*তে রাজ। 
প্রভৃতি মান্য ব্যন্তিকে প্রজ। জোহার 
করে)। 

জৌ-.'জউ, পৌক! দেখ । 
জ্ঞাত.''ণ, ("| অবগত। জ্ঞাতসারে... 

(স* জ্ঞাতসারে )। জানিয়া, জানাইয়!। 

ভাতি, জীত..'য্য. (স* জ্ঞাতি)। দায়াদ, 
ভায়াদ ৷ জ্ঞাতি-গোত্র ''€ স* সহচর শব্ধ )। 

জ্ঞাতি-গোষঠী-''ষ্য. (স* সহচর শব্ধ )। জ্ঞাতি 

ও পরিবার। জ্ঞাতি-কুটুম্ব ''য্য. (স* সহচর 

শব)। জ্ঞাতি ও পোষ্য বা পরিবাঁর। 

বা"তে কুটুম্ব শব্বের স* অর্থ ইদানী নাই। 

ভাতিত্ব.'ষ), (স*)। দায়াদের ধর্ম, সপিগু- 
ভাব। ভ্ঞাতি-শত্র-:'যে জ্ঞাতি অথচ শত্র;। 

জ্ঞাতিত্ব সাধা- বিদ্বেষ গ্রকাশ। 
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ভান...ফ্য. (স*)। বোঁধ, জানা । জ্ঞান 
করা-_বিবেচনা করা । জ্ঞান পাওয়।- 

বোধ, শিক্ষা পাঁওয়া। জ্ঞানগম্য.''ণ. 

(স)। জ্ঞানের আয়ত্ত । জ্ঞানতঃ-"“ব্য. (স)। 

জানিয়!। জ্ঞানবান্ ''ণ. (স*)। বিচার- 
বুদ্ধিসম্পন্ন | জ্ঞানবস্ত ''ণ. (সং জ্ঞানবৎ 

হইতে )। জ্ঞানবান ৷ জ্ঞানী ''ণ. (স)। 

বোধ-সম্পন্ন | ব্রহ্ষজ্ঞানী--'ণ. (স)। ব্রাহ্ম 
সম্প্রদায়ভূক্তু ৷ 

জ্যামিতি..'ফা. (স* জ্যা__ পৃথিবীর গুণ | সং 
অর্থ করিলে জ্যামিতি ইং 11615018610, 

(12010010901 বরং বুঝায় । ই* £৪০- 

[160 শব্ধ সাদৃশ্যে বা" জ্যামিতি শের 

, উৎপত্তি । এই অর্থে ক্ষেত্রতত্ব বা রেখা- 

গণিত শব ছিল)। রেখাগণিত। | 

জ্যোঁতিম্মতী *'(স') | লতা-ফটকী দ্েখ। 

স্যুতি, যু (গ্রা*)''ষ্য. ঠা" ছ্যতি। তু" ূ 

আদা* জুই--অগ্নি)| ছ্যুতি (কৰিক)। 

জ্যৈষ্ঠ, জোষ্টি গ্রা*)..'ষ্য. (স* জ্যৈে্)। জোট: 
ন্ষত্রযক্ত মাপ) দ্বিতীয়মাস নাম। * | 

জৌতিষ ..যা. (স* জ্যোতিষ, জ্যৌতিষ_-। 
জ্যোতিঃশান্ত্)। বা"তে জ্যোতিষশাস্ত্রজ্, 

ফলগণক। | 

জর ..ফা, (স*)। গাত্রতাপ (65০, গাত্র- : 

দাহ। জর জর হওয়া-..ঈষৎ জরবোধ | 

জরবোধ, অরভাব..'ঈীষৎ জরভোগ | জর-: 

আাল!...ফ্য. (স* জর,স+ জালা-_অগ্নিশিথা ): 
সহচর শব)। অরাদি রোগ । জরজারি ''ষ্য. 

(স* জালা-_জালি-_জারি)। জরঠুটা...ষ্য. 

(বা* ঠোট +উয়া- ঠোঁটুয়া, ঠঁটো, ঠুটা )। 
ঠোঁটের পাশে জরহেতু ঘা। (অন্য নাম, 
অ।ম-টুট!--স* আম হইচে)। জরবিকার', : 

ফা. সে* সহচর শব) সঙ্গিপাত--ভ্রিদৌষজ 
ৰিকার। আন্তরিক জর''(স* আত্ত্রিক)। 

অন্ত্রসম্বন্ধীয় অর (০065110 চি৬৩:)। 

আস্তরিক জর বাহে প্রকাশ পায় না, 

কিন্তু ভিতরে ভোগ হয়। একজর"* 
যেজরের বিরাম না হইয়া ভোগ চলে 

( 007610060 16৮81)| কফজর:ং 

গ্লেমা হেতু জর (০80811021 65515 ) 

ঘুষদুষিয়া, ঘুষ বুষ্যে অর" ঈষত্জর, 
অস্পষ্ট অর (ঘুষঘুষ দেখ )। জরাতিসার 
**(স)। জর সহিত অতিসার(0/96101 

16৮০1) | জীর্ণজর-''(স*) ৷ পুরাতন জর 

(0800:018 ). ডেঞ্জা, জর, ঠেঙ্াজর,' 

(ই* 0000116 হইতে বাঁ" ঠেঞা!)। জর- 

বিশেষ, মাথা ধরিয়া গাঁইঠে ব্যথা হইয়া 

প্রবলজব বিশেষ। (গাঁইঠে ব্যথা হয় 

বলিয়! লোকে মনে করে যেন কেহ ঠেঞ্া! 

মারে)। পালাজর ''(স* পালি শ্রেণী)। যে 

জর এক দিন কিংব! ছই দিন অন্তর ভোগ 
হয় (66101512040 00812176৬61) 

ইহ| মেলেরিয়|! জরবিশেষ। পিত্তজর.' 

(স*)। পিতৃদৌষহেতু জর (11103 

(9%61)| বাতজর''(স*)। আম-বাতদোধজ 

জর (136001800 (61) 1 বাতিক 

জর.'( স*)1 শরীরের বাযুদোষজ জর 
(7615003 0961 )1। বিষমজর''' 

সবিরামজর। মেলেরিয়। জর." ই 

(00918119 )| সবিরাম কম্পসহ জর 

বিশেষ (এই জর এদেশে নূতন। এইহ্ছে 
ইহার স* নাম নাই )। সম্ভতজর-"'(সণ। 

অবিরাম জর বা স্বল্পবিরাম জর (:৩101600( 

(55৫) সন্নিপাত আর.'(স*)। কফ 
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পিত্ত বাযু-এই ত্রিদোষজ জর (প্রায়ই | করাই। জালানা ॥ জালানি-'য্য. জাঁলাই- 

(00014 0ি৬৫1। বাস্তবিক ৪718- ৃ বার কাঠ, ইন্ধন । | 

1010 65৩7) জর "ধাতু. (অ* জর | জালাতন.. 'ণু. (স* জালিতং ? আ* জলা- 

ধাতু)। জবরি-_জরগ্রন্ত হই। রে ূ  বতন_দেশ হইতে দগ্তহেতু নির্বাসন ।) 

জরা ..ধাতু, (জর ধাতু আস্তে )। জরান! ॥; পীড়িত, জালায় অস্থির, গ্:-হাড় 

জল ..ধাতু. (স* জলধাতু দীপ্রি,লন্)। জলি__- জালাঁঠন করা। 

অগ্নিশিখা বহির্গত করি, দীপ্ত হই, দগ্ধ হই 

গ্-কাঠ জলে, লোহা জলে না, অন্তায় 

কথ। শুনিলে গা জলে; কীর্তন শুনি 

বাহিরে তারা৷ জলিপুড়ি মরে (চৈঃ চঃ)। 

জালা, জলন ॥ জলস্ত ''ণ. (স* জলখ 

হইতে । কিংব| জল ধাতু বা* অন্ত)। যাহা 

জ'লতেছে । জলা" ধাতু. (জলধাতু আস্তে)। 

জ্বলানা ॥ গ-জলান। কথা...ষে কথায় গাত্র- 

দাহ হয়। জলানিয়! ' ণ. (জলান+ইয়1)। 

যাহা জনায়। 

জল্-জল.'*ব্য, (.স* জল ধাতু )। দীপ্তি- 

প্রকাশে, গ্ঃ- রাত্রে বিড়ালের চোখ জল, 

জল করে। জুল্জুল .'ব্য. (জল-জুল)। 

ক্ষুদ্র বস্ত;র দীপ্তিগ্রকাশে, পা ছেলে 

রাত্রে না ঘুমাইয়া! জুলজুল করিয়া চাহিয়া! 

থাকে । জল-জল!:*'ণ. যাহ! জল জল করি- 

তেছে। এইরূপ, জুলজুলা। 

জাল...ধাতু, ( স্* জালি ধাতু )। জাঁলি_দগ্ধ 

করি, উদ্দীপ্ত করি প্রাঃ_কাঠ আালি। 

জালা ॥ জালন...ফ্য. জালিবার কাঠ, ইণ্ধন। 

জালা-পোঁড়।.'ষ্য, ( সহচর শব )। জালা । 

জালা-যনত্রা...ফ্য. (স*। সহচর শব্দ)। 

যন্ত্রণা ৷ জালামুখী-.ষ্য. ( স*)। পাহাড়ের 

রপ্ধ, দিয়া বহির্গত অগ্নিশিখা। জালা'"' 

ধাতু, (জাল ধাতু আস্তে। কিংবা স" 

জালিত হইতে )। জালাই--গ্রাজলিত 

ঝকৃ-মক ''ব্য, 

ঝ্। 

ঝ...ষ্য. (স")। ব্যঞ্জন বর্ণ, ব্যঞন অক্ষর- 

বিশেষ। 

ঝক-ঝক..'ব্য. (জক্জক দেখ)। ধাতব 

দ্রব্যের দীপ্তিতে, প্রাঃঝকৃঝক ঝকি 

কাঞ্চনকঞ্চকবিত! (মেঘনাদবধে )। বিক্- 

ঝিক...ব্য. ক্ষুদ্র ধাতব দ্রবোর দীপ্ডিতে, 

পরঃ-_কণ্ঠের,চীক বিকৃঝিক্ করে। 

ঝকড়।...ষ্য. (ঝগড়া দেখ। ঝড় শবের 

মাঝে ক আগম। ক এখন গ হইয়াছে। তু 

পাঁকড়ী-_পাগড়ী, ম* পট়ী হইতে) 

কলহ, প্রঃ_ঝকড়ায় ঝড়ের আকার 

(ভাঃ)। * 

(ঝক-দীপ্তি; মক--স* 

মন্ক ধাতু ভূষণে মনচ ধাতু দীষ্চি। চক্*মক 

দেখ। বোধ হয়, স* অক্ষ ধাতু অক্ষণ, 

শ্নেহন হইতে মক ) ঝক্-মক-দীপ্তি-মাধা)। 

ব্যাপ্ত দীপ্তিতে ; প্র£- বিদ্যুৎ চক্মক রুরে, 

চি্কণ ধাতুপাত্র ৰক্ঝক করে, নূতন ডায- 

মন-কাঁটা অলঙ্কার ঝক্মক করে। চিক্কণ 

ধাতুপাত্র তৈললিপ্ত হইলে দী্থির ব্যাণ্তি 

ঘটে, তখন তাহ ঝকৃ-মক করে। 

ঝক-মারি..'ষা. (হি* ঝক_কৌোধি) ও* বাক 
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মারিবা_দোষ স্বীকার করা; ম* ঝক 

মারণে-ভূল করা। বোধ হয় স" 
ধক্ষ ধাতু নাঁশনে, ধুক্ষ ধাতু সন্দীপনে 

কর্লেশনে হইতে ঝক। ধেশাকাঁঘনঘন 

নিশ্বাস ত্যাগ; ধোঁক।-মন্দেহ, ভ্রম। 

তু" ঝুকি লওয়া। কা* মার ধাতু হইতে 

মারি)। ভূল, দোষু;) কৌোধনাশ নিমিতত 

ঝগড়া (কৃতিঃ), ঝটিতি করাহ মাত! ঝগড়া 

মোচন ( কৰিকঃ )। (অপ্রচঃ)। 

ঝঞ্চন''ষ্য. ( ঝন্ঝন ধ্বনি হইতে। স* নাম 

শণপুষিকা, ঘণ্টারৰ! )। শিশ্বাদিবর্গের বন্য 
বর্যায়ু শীকবিশেষ (0101215119 160058) 

(0.5011068 ) দেখিতে শণ গাছের মতন। 

পাক! শৃ'টা বাতাসে ঝন্ঝন ধ্বনি করে। 

ধ্বনি, বজ্পাত ধ্বনি। 

ঝঞ্ধা-..ফ্য. ( স* )। বৃষ্টিযুন্তু পবন । 
ঝঞ্ধাট'.'ষ্য, (স* বঞ্চাবাত )। ভুরি বর্ষণসহ 

প্রায়শ্চিত্ত । 

ঝক|-ঝকি.'*ষ্য. (স* ধক্ষ ধাতু নাশনে হইতে 

বক, ধাক! ৷ বা*তে ঝক্ ধাতুর প্রয়োগ 

নাই। ঝুক ধাতু আছে। ঝক ধাতু হইতে 
ঝকা-ঝকি )। টাঁনা-টানি। 

ঝগড়া ''ষ্য, (ঝগড়া-ঝাটি শব হইতে দেখা 

যাইতেছে, ঝগড়। শব্দের মূলে ঝড় আছে। 

ঝড় শব্ব স* নহে, ঝটিকা শব্বও নহে। স" 

বঞ্ধা, ঝঞ্ধাবাত হইতে ঝডূ ঝাটি, ঝাট। 

তু" ঝঞ্ধাট। ঝড় হইতে ঝাকড়-_বঝগড় 
ঝগড়। | প্রথমে ক আগম, পরে ক ত্বানে 

গ। গ্রঃ--ঝকড় বিদ্যার বরে হয় কুল! 

ঝাঁট। (মাঠ), ঝকড়-বিদ্যা-ঝড় বিদ্যা, 

বাধু-বিদ্যা ? অন্যত্র, ঝকঁড়-ভঞ্জিনী কালী 

(মাঃ)। বাক্যের ঝঞ্ধাবাত--ঝগড়া । ও*তে 

ঝগড়া শব্ধ প্রায় না, প্রাচীন বা" ঠ 

নাই। কৃত্তিবাসের 'জাঠি ঝগড়া? উন 

অর্থ তিন্ন। হি* ম* ঝগড়া, ও কল্তি)। 

কলহ, বাঁক্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর ৷ ঝগড়া-ঝাটি 

ঝগড়া । ঝগড়া-মারামারি-**বাঁক্যুদধ ও 

হস্তযুদধ। ঝগড়াটিয়া'.'ণ. ( ঝগড়া +টা4 

ইয়। )। ঈষৎ কলহপ্রিয়, ফহলকারী। 

ঝগড়া...য্য, (স* ঝটি-্ুদর বৃক্ষ, স* ঝাট-_ 
নিকু। বৃক্ষশাখার প্রহরণ, প্রাঃ-জাঠি 

দৌষ স্বীকার। ঝকমারির মাশুল '. পাঁপের | বঞ্চনা, ঝঞ্চনি-..য্য, (স* বম ধাতু )। বন্ধন 

| 

প্রবলবাত্য। ; নানা বিদ্ণ,4 আয়াস-সাঁধ্য 

কাজ । 

বট ..ব্য.( স* ঝটিতি )। শীঘ্র, দ্র/ত। ঝটপট 
'**্ৰা, দ্রুত; ছটফট। ( ঝটকা ধাতু 

দেখ)। 

ঝটকা...ফ্য. (ঝড় দেখ)। সহস! বাত্যা, 

ঝাট। (২) (স* জটা__জট+কা)। আনারস 

প্রভৃতি গাছের কোমল পাতা গাছ হইতে 

টানিয়৷ লইলে গোড়ায় যে কোমল অংশ 

থাকে; কেশাদির সহসা আঘাত, প্রঃ 

গোরু লেজবটক মারে ।'''ধাতু. (স* খটিতি 

_ দ্রুত হইতে? স* বট ধাতু সংঘাতে? 

তু* ঝাপট! ) হি* ঝপট--বেগে আকৃমণ, 
ম* ঝপাটনে__আকুমণ করা )। ঝটকাই_- 
দ্রত আকর্ষণও প্রসারণ করি, প্র;-গোরু 

লেজ ঝটকাঁয়। ঝটকানা ॥ ( রোগের যাঁত- 

নায় প্রাণ ছটং পট, ছট্ফট করে, বিড়ালে 

ধরিলে পাখী ঝটপট করে। ছট্-পট-- 

আছাড় খায় ও পড়ে, অর্থাৎ উঠে পড়ে? 

ঝট্গট-পিখ্ের তুল্য সংঘাত হইয় 
পড়ে)। ঝট।-পটি.''পরম্পর ধারণ ও পতন। 
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ঝটিক|..ফ্য, (বা ঝড় শব্দের স* বূপ। তু* | ঝন+কান্ঠ )। দ্বারের কপালীর ছুই পাশে 

বা" গড়ন__গঠন )। ঝড়। স্বাপিত পাট! ব| কাষ্ঠ-দগড (কবিকঃ)। 

ঝড় .'ষ্য. (স* ঝর- নির্বর, পর্বতাঁবতীর্ণ জল: (ঝন-কাঠের অপর নাম ভাঁশ! স* নাগদস্ত। 

প্রবাহ_-অঃ। ঝড় শব্ধের প্রাচীন অর্থতুরি| দ্বার-নির্মাণের এই প্রাচীন রীতি কৃমশঃ 

বৃষ্ি। তু* ও* ঝাড়ি-বৃষ্টি, হি*ম* ঝড়, ঝড়ী| উঠিয়। যাইতেছে । ঝনকাঠের আকার 

_ বহুকাল ব্যাপী বৃষ্টি । হি* ঝড়-বাঁতাস, : মকরমুখা হইত )। 

ঝড়-তুফান__বা" বৃষ্টি ও প্রবল পবন। ঝড় | ঝন্ঝন্..'ব্য, (স ধন/ধণ ধাতু শবে। তু* 

_ন্যাহ। ঝরে_ভূরিবর্ষণ | বোধ হয় প্রাচীন: স* ঝঙকার, ঝানৎকার)। বন্ধন শবে, 

বাগতে কেবল ঝড় শব্দের গ্রয়োগ হইত ন1)। শুকষদ্রব্যের পরস্পর ঘাতজন্ত শঙ্ষে। বঞ্চন, 

প্রবল পবন ঝড় ঝাটি ..(ম* ঝর, ঝরী-_: | ঝন্ঝন্''ঘণ্টারব। গাছ। বন্ঝনা-''বজ্ত। 

একই অর্থ)। প্রবল বাত্যা ও বৃষ্টি । ঝড়- ৰ ঝন্ঝনি .'ঝন্ঝন, পাঃ--অসির ঝন্ঝনি 

বাতাস ..( সহচর শব্দ )। ঝাড়। বিমুখিয়! ( মেঘনাদবধে )। ঝন্বনিয়-"'ণ. নাঁড়িলে 

ঝড় .*যে ঝড় বিপরীত দিক হইতে বহি- যাহ! ঝন্ঝন করে, গঃ-_-ঝন্বনিয়। কাঠ__- 

তেছে (কবিকঃ)| ঝড়ুয়া, ঝড়ে ''ণ. | এত শুখা। বন্ঝন ''ধাতু' ঝন্ধন্ রব 

(ঝড়+উয়! )। ঝড়ে জাত, ঝড়ে আহত, | £--চিকুর ঝন্ঝনে। ঝন্ঝনানি, 

প্রঃঝড়ো কাগ_যে কাক ঝড়-বৃষ্টি. বন্ঝনানা। ঝুন্ঝুন্*'অলগকারাদ্ির মৃছ 

খাইরাছে। সৃছ শবে, ৩৮বুনুু ঝুমু নূপুর বাজে 

বড় ''ধাতু, (স* বৃধাতু জীর্ণীভাবে ৷ তু স* | (মাঃ)। 

বব ধাতু চূর্ণন পতন)। ঝড়ি_জীর্ণ হইয়া! ঝপ, ঝপংঝপ "*ব্য € স* ক্ষিপ্র। তু খপ। 

ভূতলে পড়ি, প্রঃ-_পুরাতন পাতা ঝড়িয়। | তুণস*জব। হি ঝপ)। শীঘ্র, দ্রুত, 

পড়ে। ঝড়া॥ বড়া "পুর্ব বৎসরের যে: প্রাঃ-ঝপ করিয়া, বপ্ঝপ করিয়। খাইয়া 

ধান ঝড়িয়া গড়িয়াছিল সেই ধানের গাছ। | ফেল। 

ঝড়া-ধানগাছের ধান আগে পাঁকে, এই ; ঝপ-বপ-"'ব্য. দে* বম্প হইতে। কিংবা 

হেতু ক্ষেতেই নষ্ট হয়। (ও* বাক্রগ্া | ধপ্ধপ, ঢপ্ডপ দেখ )। জলে পদগ্ষেগ- 

জারজ)। বাড়তি, (গ্রা" ঝলতা) '*ষ্য. যাহা; শব্ষে। ঝপঝপানি। 

ঝড়িঞ পড়ে, নষ্ট হয়। ঝড়তি-পড়তি '' ; ঝম্ববম-'*ক. (ঝন্যন দ্রেখ। স* ঝকার)। 

( সহচর শব )। যাহা ঝডতিয্। পড়ে, | ঝম্বম ধ্বনিতে, প্রাঃ--বম্ঝম করিয়। 

অপব্যয়। ঝড়া...ধাতু, ঝেড় ধাতু আস্তে) | : বৃষ্ি,পায়ের মল (বলয়) ঝম্ঝাম করে (এখানে 

ঝড়ানা। (ঝর ধাতু দেখ।) বন্ঝন বলা! যায় না। ঝম্ঝম ধ্বনি গভীর 

ঝনকা...ফ্য, (বিন্ঝিনি দেখ)। যে গোরু) ঝন্বন সহদাজাত)। বঝম্বমা-''ধাতু। 

প| টানিয়া টানিয়। ঈলে) পঞ্জা।। : ঝমঝমানি ॥ বম্বমিয়া, ঝম্ঝম|। ঝুম্ 

ঝনকাঠ..'ষ্য. ( স* ধরণম্--সেতু হইতে] ঝুম ''ব্য. মৃছ ঝম্বম শবে, প্রঃ-ছোট 



[ ৩৪২ ] 

ভিরিিরিিিরিরটিতিটিিনিটিউিটিউ চি 

মল ও ঘুজ্ব,র ঝম্ঝম্ করে। ঝুম্ঝুমি'"'ষ্য, | ভিতর দিয়। বাহির দৃশ্ত হয, গ্রঃ-সখীগণ 

শিশুর কীড়নক-বিশেষ, নাঁড়িলে ঝুমঝুম | হেরই ঝরকহি বীপি (ভ্ঞানদাসঃ)) গবাক্ষ, 

ধ্বনি হয়। জানালা, প্রঃ ধূপাঁবলি রাখিল সবল ঝর- 

 ঝর.'ষ্য. (স")। নির্বর, উচ্চস্বান হইতে] কার (মাঃ)। 

অবতীর্ণ জলপ্রবাহ, মৃত্তিকা ভেদ করিয়! ; ঝর-বরিয়া, ঝর্ঝার্য "৭. (অল-জলিয়া হইতে) 

যে জলধারা উঠে,্রাঃ-_কুয়াতে ঝর থাকে । | উজ্জল, প্রঃ_ঝরঝরিয়া ঘর, পরকাল 

বরণা...ফ্য. ( স* ঝর+-বা* না ক্ষুদ্রার্থে)। | ঝরঝরিয়া করা-_অশ্ধকাঁর দূর ন| করিয়া 

ছোট ঝর। বঝর...ধাতু, (স' বু ধাতু)। : উজ্জল স্পষ্ট করা। 

ঝারি__জীর্ণ হইয়া গড়ি, নির্ধর হই, গঃ_: | ঝরি "যা. (ঝর-পয়ংপ্রণালী হইতে )। 

গাঁছ হইতে শুখন! পাঁতা ঝরিয়া (তু* ঝড় | নালী, কাঠ নালী। বঝরি-রীধা-''ষ্য. 

ধাতু) পড়ে; ফোড়া হইতে রস ঝারিতেছে, | ঝরি কাটিবার রীধা (কলিকাতায় ই' 

গুড়ের মা ঝরিলে ঝরা হয় পুত্র না; 01088001876 শবের অপত্রংশে পলু: 

দেখিয়া! মৌর ঝরয়ে নয়ন (চৈ চ২)--অশ্র। ;. পেলেন )। 

বহে। ঝরা, ঝরণ॥ বরা...ধাতু (ঝর! ঝলক ““্য, (স+ জলকা, ঝলা--আভগের 

ধাতু আস্তে)। ঝরাণা, ঝরাণি॥ ঝর-ঝর. | উর্মি--মেঃ। স* ঝলা শব্দের মূল ম" 

ব্য. নিঝরর তুল্য ঈলধারায়, প্রাঃ_ঝরঝর | জলকা বোধ হয়। হেমচজ্্রে জালাচি- 

ঝরে অবিরল অশ্রধারা (মেঘনাদ বধে)) | ঝপকা। ঝ খ্বানে হহুইয়া বা* হলকা, 

গুলকে পুরল তন্থ ঝরঝর ঘাম (জ্ঞানদাসঃ) ূ দলক)। তরঙ্গ, কুমাগত উগি, প্রাঃ 

পুরাতন চাল হইতে মাঁটি ঝরুঝর করিয়। | ঝলকে ঝলকে রন্তু উঠিতেছে) ডুবিতে 

পড়ে। ঝর্ঝর্ ঝরে জীহ্বী তায় (ভাঃ) : লাগিল নৌকা ঝলকে ভরে জল (চৈঃ চঃ)। 

_ এখানে ঝরঝর-_শবে (তু" স* স্থ ধাতু)।| "ধাতু, ঝলকি_-তরঞ্জোর আকারে দীপ্ধি 

ঝির্ঝির্ ''ব্য. মৃদু গতনে)গ2--বঝর হইতে : দিই, প্রঃ_মণিময় আভরণ চমকে ঝলকে 

ঝির্ঝির্ করিয়া জল আসিতেছে, ঝির্ঝির | (ভাঃ, অন্কুলীর আগে চটী যে ঝলকে 

করিয়া বাতাস বহে, ধুলাও গড়ে (তু* স* ; পড়িছে উছলি জোর (চণ্ডীঃ)। ঝলকা "* 

ধাতু চর্ণীভাবে, পতনে । তু* স* ক্য ধাতু ৷ য্য, ভ্রবদ্রব্ের তরগগাকারে প্রবাহ, প্রঃ 

গতিতে_সির্সির- ছির্ছির_ঝির্ঝির্)। | এক ঝলকা জল খাইয়াছে। (হলক-- 

ঝুরঝুর .*বা. অতিমৃছু পতনে ।  আঁতপের উগ্নি_ প্রঃ প্রথর ত্রীক্গের 

ঝরকা .*ষা, (স'অধালক্ষ্য। ধ্য শ্থীনে ঝ, | সময় বোধ হয় যেন আগুনের হলকা 

ল-_র, ক্ষ্য--খা, কা) হি* ঝরোখা, ! আসিতেছে। তু" হড়কা বান)। 

ম* ঝরোকাঁ, ও* ঝরকা ব! জঙ্ঞাকবাটি-_ | ঝল্ঝল."ব্য, (স* ঝল্লী_-আতপের উর্মি 

জালময় কপাট যাহাতে । স* জালক ৫ ঝলক দেখ )। যেন দীপ্তির তরগা 

ঝরক! আসিতে পারে)। গবাক্ষ। বাহার _ খেলিতে থাকে, গ্রঃ_ময়ুরকন্টী কাপড় 
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ঝল্ঝল করে। বল্ঝলা, বঝল্ঝলিয়."'৭. 

দীপ্তিশালী। 
ঝা '"বা' ( ধ1 শব্দের রূপাস্তর )। বেগে গমমে 

প্রাঃ--কা করিয়! যাও । 

(স* ঝলজঝল। ঝুলন-- | বাই ..ছাই দেখ। 

দে'শনে) ঝুলন্ভাবে, প্রঃ_-বড় মশারি | ঝাই-বাই ব্য. (স* খা! ধাতু শব্দে )। কানে 
ঝন্ঝণ করে--ঝুলিতে থাকে । বল্বলা 
ঝল্ ঝলিয়].''প, অতি-পরিসর। 

ঝলতা-"*ঝঁড়তি দেখ । 
বল্মল ''ব্য. (স* ঝলাঁ_আতপের উঠি, 

কিংবা ঝলক!1--অগ্নিশিখা ;) স* মল্পক-- 

দীপবৃক্ষ ৷ ঝলা-মল্পক--ষেন দীষ্তির তরঞ্জের 

বৃক্ষ )। দীপ্তির তরঙ্গে, গাঃ__গলায় টাদের 

মাল! করে ঝলমল (মাঃ)_ দীপ্তিশালী 
দ্রব্যটি বৃহৎ ন! হইলে ঝল্মল করে না। ছোট 
হীরা ঝল্মল করে না; ঝকৃঝক, কিংবা 
ঝকৃমক করে? কিন্তু, রাংতার বড় আঁচলা 

ঝল্মল করে। ভাঃতে, মণিময় নানা অলঙ্কার 

ঝলমল , মাঁণিকে, গলায় গরুড়মণি করে 
ঝলমল 7 মেঘনাদবধে, ঝলমলি খালে অঙ্গে 

নান! আভরণ,--এথানে অলঙ্কার ও গরুড়- 

মণি নিশ্চয় বৃহৎ ছিল। শুং-পুরাণে, ঝলমল 

করে তথি মুকুতাপ্রবাল। চৈঃ-অমৃতে, 
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল, বৃহৎ 

অলগুকার যেমন ঝল্মল করে, তেমন কৰিত। 

সালগুকার হইলে করে। অন্তত্র, গঙ্গার লহরী 

জ্যোৎনায় করে ঝলমল (চৈঃ চ$)। ঝল্ 

মলিয়া ''ণ. ঝল্মল করে যাহা। ঝল্:মলানি। 

ঝলস|.. “ধাতু, (স* জলিত হইতে । জ্বলিত-__- 

দগ্ধ সমৃশ--ঝলসা। হি' ঝুলস ধাতু)। 
ঝলসাই--তীপ-্রাধর্ষহেতু পীড়িত হই, 
ঈষৎ দগ্ধ হই, গ্রঃ__রোদে চোখ ঝলসাইয়া 

তীব্র শব্বোধে, প্রঃ--কীসার বাদ্যে কান 

" ঝাই-ৰাই করে। 

ঝাইল, বীল..ফ্. (স" পালি--রাশি, শ্রেণী 
হইতে । তুৎ সং পুঞ্জক-_বা” নীক)। সমান 
আকারের এক জোড়া, প্রঃ--এক ঝাইল 
গুণ (থলিয়! ), এক ঝাইল কপাট-_স্বারের 
ছুই থড। ( কোথাও কোথাও বড় গুণকে 

ঝাইল বলে, তু* তিন বোঝারি ঝালি ৰহে 
ক্রম করিয়া,__চৈঃ) বোঝারি-_-বৌঝা 

বহে যে)। 
ঝাইল, বীল "বালি, ঝাল দেখ। 
ঝাউ...ষ্য. (স* ঝাব,কশী। বন্য ক্কুপবিশেষ। 

অনেক গুলা ্ী্িয়। বনের মতন করে 
নদীর তীরে, চরে জন্মে। পাঁতা আঁইষের 

মতন। বাতাসে শা--ৰ! শব করে বলিয়া 

সঃ ঝাবুক (অঃ টা১)। দীর্ঘ নমনীয় ডাটায় 

ঝোড়া নিমিত হয় |(১) ৰনঝাউ ''পাতায় 

খোল নাই, একই গাছে পুং স্ত্রী পুষ্প জন্মে 
ফল মাজুফলের মতন, এবং তৎপরিবর্তে 
বিকুয় হয়। ফল তিনকোণা এবং ছোট 
(18009211% 911168)। (২) লাল 

ঝাউ .পাক্চায় খোল আছে, পুং ও স্ত্রী 
গাছ পৃথক ([. ৫10108 )। (৩) বিলাতী 
ঝাউ ..বিদেশী, অস্ট্রেলিয়ার তনু ((0838৪- 

1109 6001596100118) | পাতা আঁইষের 

মতন, ছোট ছোট । ডাটা সরু সরু গোঁল 

লম্বা তারের মতন । ফল ছোট, গায়ে কাটা 

হছে । আত বাড়ে, সমুদ্রতীরে প্রচুর জন্মে । 
ঃ ভু সত ৪৫ 
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€ল* ঝাবুক বা" ঝাউ গাছের সাদৃশ্য 

নাম হইয়াছে )। 
বাঁক .'বা. (স* পুত হতে ও* পঞ্থা। সৎ 

: পুঞ্জক--পঞ্ধীক। প-লোপে বাঁক )। পাখা 
পতগ্গ ও মতন্তের দল, পঃ--খপ্জনা খঞ্জনী 

করে নানা ধুনি, বৈসএ ঝাঁকে ঝাঁক (শুং 
পুঃ)। (ঝাঁক শব্ধ গুাচীন। কৃত্তিবাসেও 
আছে )। বাঁক বীঁধা--দলে দলে থাক|। 

বাক'''ধাতু, (স* ধক্ক ধাতু নাশনে হইতে 

৷ ধাক্কা! )। ঝাঁকি--ধাকক! দিই, কম্পিত করি, 

প$-_ গুণে চীল ভরিয়া বাঁকিলে তাহাতে 

আরও চীল ধরে। ঝীকা, বীকনি ॥ বাকি 

'মারা-_হঠাৎ বেগে চালনা । ঝাক। ধাতু, 
(বাক ধাতু আস্তে )। ৰাকান! ॥ 

বাঁকড় ''ষ্য. (হি* বাঁকড়া_বন, বাঁ ঝোপ। 

স* ঝাট হইতে? মাঝে ক আগম। ভু* 
ঝকড়|)। ঝোপ (অপ্রচ৮%। বাঁকড় মাকড় 

'““যয, ( মাকড় ?তু* ও* মাকড়। পাথর-- 

উচানীচা আবুড়া-খাবুড়! পাঁথর--196119)। 

থাকে )। বাঁকা-মুটিয়া...ধ্য. যে খুষ্টিনা- 
মুনিষ ঝাঁকায় দ্রব্যাদি বহন করে। . 

ঝাকি..'বীক ধাতু দেখ। 

ঝাঞ্.'বাঝ দেখ। 48 

ঝাজি .'ষ্য. (স* অর্জর-_বৈদ্যকঃ)। পচা 
পুকুরের ভাসা ব! প্রায়-ডোব! শাঁক-বিশেষ 

( 001০019118 )। পাত! বহুচ্ছিনন, সরু 

চুলের মহন। এই পাতায় ছোট ছোট 
ফোল্কা থাকে | ফুলের বৌটা জলের উপরে 

উঠে। ফুল ছোট, হলুদ । পুং কেশর ছুইটা 

(কলিকাতা অঞ্চলে. গাঁজ, কি-না জলজ 

অপুষ্পক উত্ভিদ-বিশেষকে ও (01818) বাজি 

বলে)। 

বাঝ ' যা, (সখা ধাতু হইতে খা 
ঝাবাসংক্ষেপে ঝাঝ)। অগ্নির তেজ, 

সরিষা লঙুক! প্রভৃতির কটুত| 

ঝাঝ .ষ্য. (স* বর্বর )। দেবালয়ে বাঞ্জাই- 

বার কাসার বাণ্যবিশেষ। বাজাইলে ঝা-বা 

শব্ধ হয়। 

ঝোপ, প্রঃ--ঝাকড়-মাকড় চুল নাহি! ঝাঝর ''ণ. (ম* জর্জবীক-_মেঃ)। বহু- 

আধি-সাধ (ভাঃ)- ঝোপের তুল্য । বাঁকড়া 

শপ. (বাকড়+অ।)। ঝোগ-তুলা, প্রঃ 
--ঝাকড়! চুল। 

বাঁকর! ''ধাতু. (ঝাঁক ধাতু হইতে)। ঝাঁকরাই 
-বেগে কম্পিত করি, বেগে সঞ্চালিত 
করি, প্রঃ--গুণের মধ্যে চীল পুরিয়া 
ঝাকরাইলে চীল বেশী ধরে. বাকারা, ঝাঁক- 
রানি॥ বাকারি -'ষ্. বেগে সঞ্চালন । 

বাঁকা"'যা, (স* ঢাক ধাতু হইতে। তু* হি* সঃ 
ঝাঁক ধাতু বা' ঢ|কা। ঢাক ধাতু দেখ)। 

স* অধ্যক্ষন ?)। ঝোড়। অপেক্ষা বিস্তৃত ও 

অগতীর বংশ-পাত্র ৷ ( ঝাকার মুখে ঢাকনী 

চ্ছিদ্র, গ্রাঃ--পিতলের পুরাতন বাসন কালে 

ঝাঝর! হয়। বীঝরী ..্য. (স* বর্বর )। 
লোহার বা পিতলের বহুছিদ্র-বিশিষ্ট হাত! 

বা ছানত। ৷ 

ঝা-বা ''ব্য.( স* খ| ধাতু অগ্নি-সংষোগে )। 

অগ্নি সংযুক্ত ভাবে, গ্রঃ_রোদ ঝা 

করিতেছে-_যেন অগ্নিনংযুক্ত হইয়াছে। 
ঝাট ..ব্. ( স* ঝটিতি )। বট, শীত (প্রাচীন 

বা*)। ? 
বাট ..ফ্য. (বাটা দেখ। বোধ হয় ঝাটি, 

বাটি শব্বের ই লোপে )। ঝাঁটা দ্বার! গৃহাদি 
মার্জন, প্রঃ--ঘর বাট দেওয়া ।.' যাস, 
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(ঝাঁটা হইবার কথা )। বীাঁটি--ঝাটাইয়া 

(রাছ়ে বেটিয়ে )--( চৈ চঃ)। 

স্বানে সোর ধাতু-_স* অবস্থপ ধাতু অৰ- 

সর্পণে )। 

ঝাটি..ষ্য. (বঁটা দেখ)। বাটা, প্রঃ. 

পথে ঝাটি দেই পবন সন্মার্জনী হাথে-_. 
(চৈতগ্ভ-মঙ্জাল)। ্ 

ঝাটি..'ষ্য. (স* ঝাট, বটি__ক্ুদ্রবৃক্ষ )। 

ঝাটা...ফ্য, (স* ঝাট-_মার্জন, যথা, ঝাটে। 
নিকুঞ্জে কাস্তারে 'ব্রণাদিনাংশ্চ মার্জনে__ 

' মেঃ। ঢাকায় পিছা-_স* পুচ্ছ। হি" ঝাড়, 

ঝাড়? ম* ঝাড়ু) ও* ছাঞ্নি। ঝাড় ধাতু 
দেখ রাচ়ে গ্রা* বেটা )। সম্মার্জনী, 
প্রঃ-_ঝাটা পারা ছুট! গৌঁপ (কৰিকঃ) 

_নারিকেল পাতার শিরার ঝাঁট! | অন্থত্, 

বাটি, প্রঃ_-ঝাটি জল দিয় কৈল ভোজনের 
স্থলা। ঝাঁটার মধ্যে গঁজী--ছেটি গৌঁজ, 
কিংবা গ,জি __যাহা গঁজিয়। দেওয়া হয়__ 
্/লমুণ্ড কীলক থাঁকে। পালা বাটা ". 
ডালপালার সম্মার্জনী, যেমন খেজুরপাতার। 

(নারিকেল শিরার ঝাঁটা-__-খেঞ্জার)। মু'ড়া 

বাটা ''মুক্ডিত অর্থাৎ যে ঝাঁটার অগ্র 
ক্ষয়িত। কাঁটা মারা--যে সম্মার্জনীর দ্বার! 
গৃহের মলাদি আবর্জন! তিরস্কৃত হয়, তন্বার! 

গ্রাহার, কাজেই অতাস্ত অপমান করা। ঝাঁটা 

প্রাচীন কালের অগ্্রী বিশেষ। (বোধ হয় 

কষদ্র-বৃক্ষের আকারের প্রহরণ)। ঝাঁটি- 
ঝগড়া...ষ্য, (ঝগড়া--গ আগম; স* ঝট, 

ঝটি হইতে । সুতরাং সহচর শব)। বাটি 
ও ঝগড়! নামক অস্ত্র, প্রঃ-ঝাটি ঝগড়া 
হাথ গরুড় কটাঁল (শৃং পুঃ)-গবুড় 

কোটাল হাতে ঝাটি ঝগড়া লইয়া । 

বাট্যাতি...ষ্য. (বাটা +বৃত্তি? তু" চীলতি, 
কুটতি)। ঝাঁট দেওয়া বৃত্তি যার। (অগ্রচঃ) 

ঝাড় -ফ্য. (স*ঝাট, ঝটি। হি* ঝাড়)। 
দ্র বৃক্ষ, সং্ইত-শাখ ক্ষুদ্র বৃক্ষ) কলা বাশ 

গ্রভৃতি যে সকল গাছ একত্র অনেক জন্মে; 

লম্বিত দীপ-বৃক্ষ। ঝাড় বাঁধা--শাখা 

মারিয়া বিদায় করা-_-অত্যন্ত অপমান 

করিয়।। মুড়া ঝাটা মারা--অপমানের 
ুঁড়াস্ত করা, মুড়া ঝাটার প্রহারে বিলক্ষণ 

আখাতও লাগে। ঝাটার মুড়া .'ঝ"াটার 
মুড অর্থাৎ গোড়া, পাঃ-মাথায় ঝাটার 

মুড়া মারে গ্ড দশ (মাঃ) বাঁটা-পেটা 

করা-_বঝাট| দ্বারা পেট!-_পীড়িত করা । 

ঝাঁটার বাড়ি-..( বাড়ি দেখ)। বীটা- 
রুপ গ্রহরণ। ঝাঁটা-তারা...ফ্য. ঝীটার 
আকারের জ্যোতিষ্-_-ধৃূমকেতু। ঝাঁটা..' 
ধাতু, ঝাটাই (প্রায়ই বেঁটাই )_ বাটা 
দ্বারা গৃহ মার্জন করি। ঝীঁটান| ॥ (ঢাকায় 
বাটা শন্ব স্থানে পিছ!) বাটা ধাতু 

বিশিষ্ট হওয়া । বাড়াল...ণ. ঝাড়-বিশিষ্ট। 

ঝাড়-"'ধাতু, (স* ঝট, জট ধাতু সংঘাতে, 

রাণীকরণে। ইহা হইতে ঝাট-মার্জনে)। 
ঝাড়ি_মার্জিত করি, পঃবস্ত্রে স্থান 

ঝাড়ি (চৈঃ চঃ); সংহত করি, প্রঃ--ধান 

ঝাড়া-- গাছ হইতে ধান্ত পৃথক করিয়া 

রাশি করি, গ! ঝাড়িয়া উঠা--গাত্রপেশী 

সংহত করিয়া; ভূত প্রেতাঁদি অপসারিত 

করি, মনত্বায়া নিরাময় করি, প্রঃ__ঝাড়- 

ধঁক। ঝাড়া ॥। ঝাড়ন.''য্য. (ঝাড়+ 

অন)। ঝাড়া কর্ম, যাহা দ্বারা ঝাড়া-_ 

মার্জন করা যায়। ঝাড়া'.'প. সংহত, 

নির্মলীক্কত, স্পষ্ট, প্রঃ ঝাড়া ধান, বাঁড়! 
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তিনঘণ্ট| খাড়! ছিলাম--তিনঘণ্টার একটু 

নুন নহে, যেন সংহত তিন ঘণ্টা। '*'যা' 

(হি) । মলত্যাগ, প্রঃ ঝাড়া ফেরা_-ৰা" 

ৃ বাহে ফেরা ৷ ঝাল ঝাড়া-_-ঝাল রাশি করা, 

বিপক্ষের অঙ্জে রাশি করা, স্থৃতরাং কটুক্তি 

বর্ষণ। ঝাড়! ধাতু, (ঝাড় ধাতু আস্তে)। 

ঝাড়ান। ॥ ঝাড়ানি '্য, (ঝাড়া +আনি)। 

ঝাঁড়। কর্ম, ঝাঁড়ার বেতন। ঝাড়াই - 

'্য. ঝাড়।+ই)। ঝাড়ন কর্ম। ঝাড়া- 

ঝোড় ..ণ. (ঝোড়।-_প্রচর শব্ষ)। ঝাড়া, 

পরিস্কৃত। 
র 

ঝাঁড়ী-ফ্য. (ঝাড় দেখ)। ছোট বন 

( গ্রাটীন পদে। হি*)। 

ঝাড়ু"'ষ্য. (হি')। বাট!। ঝাড়-বরদার '* 

বা. যে পথ ঘাট ঝাঁট দেয়। ঝাড়ুকষ "" 

সি কত জি 

লক্ফ-বম্প। সে বম্প অন্ত শব। বোধ 

হয় স* পিধ! ধাতু হইতে ধাপি-ঝাঁপি। 

তু* ও* পিন্ধা, হি” পিন্হা-_ব্ পরিধান)। 

ঝণপি--আবরণ করি, গ্রঃ--ধীবর কাল 

হাতে লই জাল, তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে 

(উণ্ীঃ), সমুখে তাহার রূপ সদা! মনে 

বাপে গো (চণ্ডী), মুখে ঝাপিল! অনবয 

(ভাঃ)। ঝপা॥ ঝাপ .ষ্য বাশ দড়মা 

তালপাতা প্রভৃতির নির্মিত কপাট,যাহা দিয়া 

দ্বার ঝাঁপিতে-_-আবৃত করিতে পার 

যায়। ঝাপি ব্য. (ও* ঝাঁপি)। বর্ষার 

জল নিবীরক তালপাতার পেটকাকার 

মন্তকাচ্ছাদন ( ইহার অন্ত নীম টোকা )) 

বেত্রা্দি নিমিত গেটিকা, প্রঃ এই ঝাপি 

যবে রাখ কতু না খুলিবে (ভাঃ)। 

(হি"। জং কৃষ ধাতু হইতে কষ)। যে; ঝাপ "য্য (স" ঝন্গ)। উচ্চ হইতে লাফাইয়। 

জমিদারের কাছারী ব'াট দেঁ়। 

বাঁতলা ..ষা. (স* . শীতলা৷ হইতে অপন্রংশে 

শাতগা, ঝীতলা । শীতল1__চলিত বা'তে 

' পাটা-শেঅলা)। দৌড়ী দিয়া বোন! এক 

প্রকীর জলজ পাঁটা-শেঅলা গাছের মোটা 

আসন। 

বানু'''ণ. (স* বুণিঃ__কুমুকতেদেইপি ুষ্ট 

দৈবশ্রুতৌ_মেঃ। তু* ঝুনা নারিকেল। 

তু' আশ জহীন__তীক্ষবুদ্ধি)। তীক্ষবুদিধ, 

চত্ুর। (তু* ঝুনি সর্ধাষে সর্ধাতে বাঝ 

আছে)। 

বাপ -'ধাতু. (বা* ঝণপা, ও" ঝাঁপিব হি" 

ঝাঁপ্না,ম* ঝাপণে ঝীঁপণে | স+ বম্প_- 

 ঝম্ পত ধাতু হইতে। বম্ধাতুর অর্থ তক্ষণ) 

ভক্ষণ করিতে পতন-_বন্গ ? তু* ও" চীলে 

: ঝাঁপিলা--চীলে ছেঁ। মারিল। ঝম্প হইতে : 

পড়া ; কাপড় গুণ চট প্রত্ৃতি বুনিবার 

সময় ব-এর উঠা বা! নাম! ) পড়িয়ানের স্থৃতা 

বা দোঁড়ী যাবার নিমিত্ত টানার স্থৃত৷ বা 

দোড়ীর মাঝের ফীক (ও* ঝাপ)) গাজনে 

যে দ্রব্যের উপর সন্ন্যাসী ঝাপ দিয়া পড়ে? 

যথা, আগুন-বপ_ অগ্নিকুণ্ডের উপর 

পতন, কাটা ঝাপ-_কাঠের পাঁটায় বৌটির 

আকারের কাটা মার! থাকে, তদুপরি পতন । 

নীচে খড়-কুটিতরা গুণ থাকে। ঝাঁপ 

ভাঞ্জা। _গাঁজনের শেষ যেদিন মন্ন্যাসী 

লৌহশলাকার উপর ঝাপ খায়। ঝাপ." 

ধাতু, (স* বম্প হইতে)। ঝাপাই_-বঝাপ 

দিয়া পড়ি। ঝশাপানা॥ ঝাপান.'ষা, 

গাঁজনিয! সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ,সাধন, অিলোহাদি- 

শলাঁক! প্রভৃতির উপর পতন (তু* ও" ঝাম" 

ঝাপ্-__ঝাম--অগি--স* কা ধা হইত)? 
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(রঞ্জাবতীর শালে ভর--শাল--শল্যে পতন 

বা! শয়ন) । মমসার ঝাপান--মনসা--সর্পা- 

ধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রীত্যর্থে গজ্রজালিক কীড়! 

এই কীড়া৷ ছুই পক্ষে হয়। এক পক্ষের 
গুনিন্ অন্ত পক্ষের গুনিন্কে বাণ' মারে । এই 

বাণে কখনও সাপ, কখনও ভিমরুল,কখনও 

বিছা গ্রন্থৃতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার জন্মে । 

(এখন নাকি বিদ্যাটি লোপ পাইয়াছে)। 

দশহরার দিন মনসার ঝাঁপান হয় । ঝাঁপ- 

নিয়া সন্নযাসী.''ষে সন্ন্যাসী ঝাঁপান করে। 

ঝাপটা ..ব্য, (স* বন্প__ঝাপ+টা)। বেগে 

হঠাৎ পতন, আঘাত, ৫৮--গোরু কান- 

ঝাপটা মারে, বৃষ্টির ঝাপটায় কাথ তাঞ্জো; 

মূলের গুচ্ছ, টুল হইতে লক্বিত পু্গুচ্ছ) 
গুঙ্গগুচ্ছের অনুকরণে মাথার সোনার ভূষণ 

বিশেষ (চুলে ঝাপটা! আটকানা থাকিয়া 

বম্প দিতে থাকে বলিয়া! নাম)। কান- 

বাঁপটা...কানের সমুখের কেশগুচ্ছ, 

ভুলপি। 

ঝাপটা... ধাতু, (জাপটা ধাতু দেখ)। ঝাপটাই 
-বেষ্টন করি, প্রা;-লাউসেন উলটে 

ধরিল ঝাপটে, উলটিয়! উঠিল বাঘ (মাঃ)। 

_লাউমেন বাঘকে ঝাপটায়া ধরিল। 

ঝাপটান! | 

ঝাপসা" "যা, (বা* ঝাঁপ ধাতু আবরণে + 

সা--সাদৃহে--আবরণের সাদৃহ্) ৷ চোখের 

রোগ-বিশেষ (219000108 ), যাহাতে 

চোখে কুয়াসার মতন দেখায়। ঝাপসা 

দেখা--অস্পষ্ট দর্শন । 

বাপ। ' য্য. (স* ঝন্প হইতে)। মাথার চুল 
হইতে লম্বিত পৃঙ্পগুচ্ছ, ঝাপটা, গা 

চারিদিকে শালুক ফুলের ঝাঁপা ছলে (মাঃ)। 

'শ্ধাত্ব, বাপাই-বাপ দিই। বাপানা, 

ঝাঁপান (ঝাপ দেখ)। বাপাইঝোড়:." 
( উচ্চ হইতে পতন-বাপাই, এবং ঝোলা 
ঝুল ধাতু হইতে_উচ্চ হইতে লঙ্ঘিত 
হওয়া) অতএব ঝাঁপাই-ঝৌড়! প্রায় সহচর 

' শন্ধ)। উচ্চ হইতে বেগে পতন, আক্ষালন। 

বাপাই-ঝুড়.-.ধাতু,* ঝাপাই-ঝড়ি-বাপ 
দিই ও ঝুলিয়া পড়ি, প্রাঃ--ছেলেরা জলে 
বাঁপাই-ঝোড়েউঠে পড়ে, ঝাপ দিয়া 

খেল! করে, গ্রঃ-জলে ঝালি খেলে, 

(কবিকঃ), দাবাই ঝুড়ে চলে (মাঃ) 
দাবাইয়। ও ঝুড়িয়--কাদ। তৃলিয়।। 

ঝাপান "বাপ দেখ। 

ঝাপি..' বাপ দেখ। 

ঝাপুড়-"'ধাতু. ( স* সম্পুট ধাতু সংঙ্লেষণে)। 
ঝাপুড়ি__সংঙ্িষ্ট হই, সম্পুট_সীপুড়ার 

মতন হই, গর$__গাছ বাপুড়িয় পড়িয়াছে। 
বাপুড়া (প্রায়ই, ঝাঁপড়া) ॥ (ও* ঝাপুড়া)। 

ঝাঁপুড়া, বাঁপড়া-.'ণ. ঝাপির সদৃশ, ঝোপ- 

সদৃশ, প্রঃ বাঃ চুল, গাছ। ( ঝোগমদৃশ 

হইলেও ঝোপ শব হইতে ঝাপুড়! বোধহয় 
না)। ঞপুড়। "ধাতু, (ঝশাপুড় ধাতু 
আস্তে )। ঝঁাপুড়ানা, ঝ'পড়ানা ॥ 

ঝামকা ''ধাতু. (ও* ঝমকা ধাতু । ধমকা 

ধাতু হইতে? বোধ হয় বাম্প হইতে)। 

ঝামকাইই-মাথ। নাঁড়িয়া তর্জন করি। 

ঝামকা, ঝামকানি॥। মুখ-কামক মারা, 

দেওয়া-_মাথ! বেগে চালিত করিয়। তর্জন 

করা । 

ঝামর-..ধাতু, (স* শা ধাতু অগ্নি-সংযোগে। 

থাবা, ঝাম। ঝণ।-মরা--দাহে মরা। 

ঝণামরা, (কিংবা) কখন কখন ঝা ই-মারা, 
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ষ্াই-মারা-_নারিকেল-কোরা গুড়ের সহিত 

পাকে শুষ্ক করিলে ছ'ই )। ঝামরি-_দাহে 
মরি, শু হই, পাঃ__ রোদে গাছ ঝামরিয়। 

_ গিয়াছে, প্রঃ_-নীল কমল ঝামরু হয়েছে 

পরের মুখে ঝাল খাওয়া__অন্ত দ্বারা আম্মাদ 

গ্রহণ, অন্ত দ্বার কাজ করান! । বালে 

ঝোলে অম্বলে এক.''নানাবিধ অসঞ্জত 

পদার্থের মিশ্রণ |. 

মলিন হয়েছে দেহ (চণ্ডীঃ)। ঝামরা॥ : ঝাল.."ধাতু. (ও* উঝালিবা--পঙ্কাদ্যার ; 

(কৃত্তিবাসে আওরা, ও* বাউন্ি)। ঝামর! '' 

ধাতু, (বোধ হয় ঝাঁ-মারা)। ঝামরাই--দাহে 

শুক্ধ হই। ঝামরানা | 

ঝাম..'ষ্য. (স* ঝামক স* খ্বা ধাতু হইতে)। 

অতিদাহে পিশ্তীভূত ইষ্টক। ঝামা 
মারা--ঝাঁমার অবস্থায় পরিণত হওয়া) 

ঝামা দ্বারা ঘষ|। 

ঝারা..'ষ্য. (স* ধারা)। ধারা, জলধারা | সহত্র- 

ঝারা..-সহজধারা কলশী, শীলগ্রাম ঠাকুর ও 

তুলসী গাছের উপরে জল-দারা। 

ঝারা ..ষ্য. (ঝাড় হইতে )। চাল কিংবা ছাত 
হইতে লম্বিত কড়ির, শোলার, কিংবা! ফুলের 
গৃহ-অলঙকার (ও* ঝাঁড়)। 

ঝারি...ষ্য. (ধারা+ঈ-_ঝারী। কিংবা স" 

ভৃঙ্জার হইতে )। জল-ধার! দিবার ভূঙ্ীর, 

ভঙ্জার, প্রঃ__শুংপুঃ, চৈঃচ» কৰিকঃ। 

কাখে হেম ঝারি-_কবিকঃ) লোনার গাড়, 

সোনার ডাবর সোনার সব ঝারি_কৃত্তিঃ 

অযোং। (ঝারি ও গাড়, এক নহে। 

গাড়, কুজপৃষ্ঠ, ঝারি ঘটাকার )। 

ঝাল .'ষ্য. (স* জালা--দাহ। (বোধ হয় ইহা 

হইতে স* ঝালি-_বাঞ্জনবিশেষ )। জালাকর 

কটুতা, 8_-মরিচের ঝাল ( চৈঃ5:)) 

গৌলমরিচ লঙ্কা! যোগে ব্যঞ্জন। ''ণ, কটু, 

প্রঃ--ঝাল ব্যন্নন। ঝাল ঝাঁড়া--কটু বচন- 

প্রয়োগ, কৌধ গ্রকাশ দ্বারা দেহ হইতে 

কটুতা নিক্ষেপ করা, তীত্র তঙ্সনা কর!। ! 

হি ঝালনা, ম* ঝালনে ৷ স* উদ্ধার__ 

মোচন, উত্তোলন হইতে । উঝাল ধাতু 

দেখ )। ঝালি--উদ্ধার করি, দোবমুস্ত 

করি, ধাতু গলাইয়া৷ সম্ধি জুড়ি, পাঃ-- 

পুরাতন পুকুর ঝাল!-_পঙ্ডেকাদ্ধার করা, রাঁং 

দিয়। পিতলের ঘটা ঝাল|_-ছিত্র বা ফাটা 

জোড়া । ঝাঁলা ॥ নিষেধে, আ ঝাল! ৷ ঝালা 

'শ্ধাতু, (ঝাল ধাতু আস্তে) ঝালানা ॥ 

ঝালানি ..ঝালার বেতন । ঝালাই ..ঝাল! 

কর্ম। ঝাল "'ষ্য. (ঝাইল, ঝালি--শুদধ 

রূপ)। রাঁং গিতল প্রতৃতি যাহ! দিয়া ধাতু 
জুড়িতে পারা যাঁয় (3০146); সেচনী দিয়া 

জল সেচন করিতে জলভাঞ্ডার। ঝাল।'"' 

কাসারীর বিশেষ অর্থে, আগুনে পাইন 

গলাইয়া ছুই খণ্ড ধাতু জৌড়া, যেমন 

পিতলের কলশী পিতলের গাইন দিয়া 

ঝাল| হয়। ইহাঁকে জোড়া বলে না। 

ঝালর ..য্য.(স* বল্লা। তু* হি' ঝাল__ 

ঢেউ )। তরগ্জের আকারে ষে বস্ত্র মশারি 

টাদোয়। প্রতৃতির প্রাস্ত হইতে ঝুঁলিয়া 

থাকে; (কিংবা )যাহার ঝাল-দীপ্তি 
আছে, এমন অলঙগকার, ঝালরে মুস্ত। কিংবা 

ুস্তা-তুল্য পতি থাকে। 
ঝালা "ঝাল ধাতু দেখ। 

ঝালা-পাল! '*ষ্য. (স* জালা, ৰা' পোড়। 
হইতে । জাল!-পোঁড়।-_-ঝালা-পালা | অন্ন 

প্রাসের নিমিত্ত পোড়া! শব বুপাস্তরিত। 
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পীড়া দেওয়।)। জালা-পোড়া, গুঃ- 

পান গুয়া গঞ্ধমাল1! অগ্নিসম দেয় জাল 

করিলেক ঝাল! পালা তৃন্ন প্রাণ রহেন| (ভাঃ 

রসমঞ্জরী ); ঢাকের বাদ্যে কান ঝালা-পাঁল! 

করে--কর্ণ পীড়িত করে । 

লি...ষ্য. (ঝাল ধাতু দেখ )। সেচনী দ্বারা 

জল সেচন নিমিত্ত জল ভাঙার, গ্রঃ--নাহি 

ঝালি কাটে কীর না ধরে সিয়নি (কবিকঃ)। 

( মেচনীর জল যে গর্তে পড়ে তাহাকেও 

কেহ কেহ ঝালি বলে)। 

লি .'ষা. (?)1 পেটিক|, পেঁড়া, প্রা 

চৈ চঃ, প্রবোধচক্জিক। | 

| ..ফা, (স* ছুহিত। হইতে পালি ধী। ধি, 

ধিতা। দহ স্বানে ধ, এবং ধম্থানে পরে ঝ» 

আসিয়াছে । স*তেও ধীলটি, ঝলা--ছুহিতা 

শের স্বানে বসিয়াছে। ধীলটি হইতে বা 

বিঅড়ি.। ধিতা হইতে ও* ঝিঅ, প্রাচীন 

বা* ঝিয্ন ( কবিকঃ )। তু* হি* জীজী _বা" 
দিদী (ভগিনী )--পালি ধি-ধি স* ছুহিঠা 

হইতে । এ, এর বিভক্তি বসিলে ঝি স্থানে 

ঝিয় হয়)। কন্যা) কন্ত। স্বাণীয়। নারী; 

কন্তাস্বানীয়া পরিচারিকা (আধুনিক 
প্রয়োগ )। ঝি-মা 'আদী | বউ-ঝি লইয়া 

ঘর কর|-(ঝি-বউ নহে। পুত্রবধূ ও 

দুহিত! _যাহাদের মান-রক্ষ গৃহস্থের কর্তবা। 
খিয়ড়ী...ষ্য. ছুহিতা, পরিবারের কন্যা, 

প:লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বনুড়ী 
(ভাঃ)--বিউড়ী বানান অপেক্ষ। ঝিয়ড়ী, 

ঝিঅড়ী শুদধ। বিফীরী, বিআরি..'ষ্য. 

ঝিয়ড়ী, ৫ 8-__জনক ঝিআরি (শৃং পু$ 
কত্তিঃ)। দৃষ্টান্তে। ঝিকে মেরে বউকে 

অত্তএৰ সহচর শব্ব | তু* হি* ঝাল খানা শেখান।-_স্বীয় ছুহিতাকে মাতা সহজে 

শাস্তি দিতে পারেন, পু&বধূ-ষে অন্য 
নারীর কন্য। তাহাকে শাসন করিতে শ্বাশুড়ী 

সপ্তেকাচ বোধ করেন। ইহ! হইতে, নিজ 

বারা দৃষ্টান্ত-গ্রদর্শন। 

ঝিক ''ষ্য. ( স* ধিক্ষ ধাতু সন্দীপন, ক্লেশন 

হইতে ধিক, ঝিক। সন্ত শব্ধ ফিক। কিংব। 

স* খ্াক হইতে? বিক দেখ )। উৎক্ষেপ, 

বেগে বহির্গমন, প্রাঃ__নাড়ী কাটা পড়িলে 
ঝিক দিয়া রক্কু পড়ে, প্রঃ-রুধির নিকলে 

জিক্ দিয়! (মাঃ)। 

বিঁক .'ষ্য. (স* ধিক্ষ ধাতু সন্দীপন। কিংব! 

ঝাক হইতে । ও* নাম পথা- পক্ষ)। 

উনাঁনের ভিতরের আগুন বাহির হইবার 

নিমিত্ত উনানের পরিধিতে পথ, অগ্নিধূম- 

নির্গম-পথ ; উনানের পরিধির উপরে 

ধূমনির্গম-পথের, মৃপিপ্ড | 

ঝিকৃমিক."'চিকৃমিক্ দেখ । প্রঃ_চিনিলাম 

আতরণ করে ঝিকিমিকি (কৃত্তিঃ) অযোং )। 

ঝিকর .'ষ্য. (ঝিকুর দেখ )। কাকর (কৃতিঃ)। 

(অপ্রচঃ)। 

ঝিঁকরা -"ধাডু, বাকর! ধাতু দেখ। 

বিঁকা "'ষ্য. (ঝুঁক ধাতু দেখ। স"ধুক্ষ ধাতু 

হইতে )। হঠাৎ বেগে আকর্ষণ। ঝিঁকা 

মারা__নৌকার হাইল টানিয়া নৌকা 

চালনা । বিঁকা ''ধাতু' ঝিকাই--বেগে 

আকর্ষণপুর্বক চালাই! ঝি'কান!॥ 

বিকুর...ফ্য. ( বোধ হয়, ধি-কুঁড়_স্বত-কুণ্ত__ 
"মস্তি হইতে )। মস্তি, গঃ--তাকে 

বলিয়। বলিয়! মাথার ঝিকুর নড়িয়া «গল, 

তবু সে শুনিণ না। (ঝিকুর নড়া__এই এক 

প্রযোগ )। 
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ঝিকুর...্য, (তু* ও* ঝিওকর-_কঙকর )। | ঝিটা-: 'ষা, (স* বিশ্টী )7-বাসকাদি-বর্গের 

কাঁকর, প্রঃ--ভৃণ ধুলি বিকুর সব একত্র বন্ধ ক্ষুপ বিশেষ (8110118 )। পত্র অভি- 

করিয়! ( চৈঠচঃ মধ্যলীল! ( অপ্রচঃ)। মুখী, পুং কেশর ২ট!। কোথাও কো খাও 

বিজ্গা...ফ্য. (স* বিজ্গী_ভাবপ্রকাশে ).স*  ঝাটি বলে (শৃংপুঃ )। কাটা বিটা "'য্ (৩ 

বি্া।ক। বোধ হয় অর্বাচীন স*। হি" | নাম দাস-করণ্টাঁল* দাসী, কুরপ্টক )। 

বীজ! চিংড়ীমাছ। হি ঝীঙা। তুই, ] কাটা গাছ (9. 011071068)। পু গীত" 

তরুই-_বাঁ" বিজ্ঞী। | ** নাম জহ্নী_-স* বর্ণ। শাদ! বি'টা.''গাছে কাট! নাই, ফল 

জ্যোৎনী _সধ্্যার সময় ফুল ফোটে দীর্ঘাকার, ফুল শাদ| (9. 01150965) 5৪1 

বলিয়া)। কুম্মাগাদি বর্গের অংশুময় প্রসিদ্ধ 11011069018 )। নীল বি”টী-.*গাছ এ 

গদাঁকার দশকোণ ফঙগ। গাছ (14009 প্রকার | ফুল নীল (9. 0190968 )। লাল 

৪০৪72812 ) প্রতানী, কুল পীতবর্ণ, পুং ঝিটা.."গাছ প্র প্রকার । ফুল বড়, আরম, 

কিংবা স্ত্রী । পুং পুণ্পে ওটা কেশর। (কোথাও ৷ (স* নাম কুরবক )। 

কোথীও তরুই বলে। ধুদ্দুল নামক ফলকেও : বিন্-ঝিনি'"“য্য. ঝিম ধাতু দেখ । হি" ঝিন- 

কোথীও কোথাও তরুই বলে। ধুন্ুল_- ; ঝিনী, ও* বিমি-ঝিমি)। অঙ্জ-নৃপ্ি 

বৃহৎ গ্রতানী। ফল বড়, পুং কেশর ৫)। (11785 £০106 (0 315০9), চাগ গাই! 

বিনি রি 'ষা.(স* বিত্বী, ঝিরী | ; পদাদি অঞ্জের অসাড়ত!। (গোরুর পারের 

তু" স* ধন ধাতু)। পতঙ্তা বিশেষ ইহার] ঝনক1)। 

ডেনা ঝিনীময়। গ্রীষ্মকালে রৌব্রের সময় | বিন্ুক "'য্য. (স* নাম শুত্তি। ও" নাম 

বাবলা তেঁতুল গ্রতৃতি গাছে বসিয়। ঝি'ঝি' | ছামুকা_স"* শঙ্ক। শাুক হইতে ছামুক 

শবে দিক পরিপূর্ণ করে। দৈর্ঘো প্রায় ছুই _ছিমুক__বিনুক। ছ স্বানে ঝ আসিতে 

আগ্জাল। মুখের চঞ্ট, ছারপোকার তুলা ; পারে তু" ছিন! (শীর্ণ )--ঝিন! (দছ)। 

বেধন ও শোষণ উপযোগী । বিঝি..ষ্য. | জল-চর ভিথোশকী প্রাণী-বিশেষ (0705361)। 
শীত 

বি" বি' শব । (২) ঝিম্বক'খোলার আকারের হুগশামের 

বিবি ..ফ্. (বিবি হইতে1?)। রাগ-| রুপা পিতলের চমস। বিশ্ুক-খুঁলী:.. 

রাগিণী দেখ। 
ঝিনুকের খোল! । 

বিট ..ফ্য. (ছিট ধাতু হইতে )। কুটি জলের : বিম্ববিম...ব্য, (বমবম দেখ)। যি 

আঘাত, ঝাট, ছাট। লঘুতায়, পরঃ__রিমি-ঝিমি শরদে বরিষে 

বিটাবেড়া, ছিটা-বেড়। : যয. (ছিট+বেড়া। | (জন দা) ঝিমকানি:”"যা' (বিমকা 

ও* ঝাঁটি-মাটি)। কঞ্চির বেড়া করিয়া পানি )। বিম্বিম শবে বৃটি, লতুবৃ্ি, গরাঃ 

তাহাতে কাদ। ছিটিগ্না--লেপিয়! নিক্সিত | -আসিনে মাসেত মেঘে বরিসরবিদি- 

ষেধর। (স* বিন্টী-ক্ষুপবিশেষের বেড় " কাঁনি (শুংপুঃ)। 

নহে)। বিম্-বিম.'ফ্য. (বিমা ধাতু দেখ ।' বিন 
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দেখ )। দুর্বলতা, পর£--অনশনে গা বিম্- | ঝিলি-.'য্য. (ও+)। বাটা বিরী দাইল ( চৈতগ 
ঝিম করে। এই রূপ কারণে লোকে বিমায়। মঙ্গল )। (অগ্রচঃ)। 

ঝিমা.."ধাডু, (বা* বিমানা, ও* ঝিমেইবা ) হি” | বিলি-মিলি-''ব্য, ( ঝল্মল দেখ )। ঝল্মলের 

ঝুমনা--দোলিত হওয়া, ঝপানা-_তঙ্্র 

লওয়া) ম* ঝুমকর্ণে-গমন (বিশেষ) 

কর! । ঝিমানা--ঢাকায় ঝৌমন। 

হইতে ঝিমন11 তুণ্হি* ঝুমনা-বা* ঘুমান!। 
গ* হিম-শীতল হইতে হিমাই--বিমাই ? 
মানুষ কি শীতবোধ করিলে ঝিমায়? 

বোধ হয়, স” সমাধি-ধ্যান, নিদ্রা_হইতে 

মাধি--ধিম1--ঝিম। | তু আসা* সমাজিক 

ঘুম বিলী'*'ষ্য, (স* ছল্ী--ত্বক )। 

নান ভাবে প্তঃ--কঠে ঝিলিমিলি হাব 
করে ধিকি ধিকি (কবিকঃ)। 

কর্ম 
বিশেষ (06100018116) | 

| ঝী-..ঝি দেখ । (বোধ হয় ঝি বানান অপেক্ষা 

ঝী বানান শুদ্ধ। একাক্ষর শব্দের স্বর 

প্রায়ই দীর্ঘ হয়। স্ত্রীলিগো ঈ রাখা সঞ্জাত। 
বুৎপত্ততে পালি ধী ধিছুই-ই আছে)। 

বীল..'ঝিল দেখ। 
ঝু'ক *'ধাতু, ( সং ধুক্ষ, ধিক্ষ ধাতু সন্দীগনে 

ক্লেশনে। বা" বেণাকা, ও* ঝুঁকিবা, হিৎ 

ঝুকনা, স* ঝুকণ্ে)। ঝুকি--ভারে ক্লেশে 

হেলিয়া পড়ি। বেশাকা, ঝুঁকি, ঝেোক। 

ঝেশাক-. পতুন-গ্রবণতা। ঝুঁকি-."ভারে 
হেলন, দায়িত্ব । ঝুঁকি লওয়1--ঙার সহ] । 

ঝৌকা "ধাতু, (ঝুক ধাতু আস্তে)। 

বেশাকানা, ঝৌকানি ॥ 

ঝু'জ...ধাতু, ( স* ধুক্ষ ধাতু ক্লেশনে হইডে )। 

ঝুঁজি_বিন্দু-বিন্ুর আকারে নিঃসৃত হই, 

প্রঃ--হাত প। কাঁটিলে রন্তু ঝুঁজিয়! পড়ে। 

ঝৌজ!॥ ( অধিক শুনিতে পাইন! )। 

ঝুট...ফ্য. (সং জুষ্ট )। উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র দ্রব্য, 

_স্বপি-স" সমাধিক হইতে )। বিমাই-_- 
নিদ্রাতুর হইয়। দৌলিত হই | বিমান! ॥ 

বিয়..ষা, ঝি দেখ। গাঃ--মাঙগ ঝিয়ে 

খুল্পনা (কৰিকঃ)। 

ঝির্-ঝির ''ঝর্-ঝর দেখ। 
ঝিল..“ষ্য, (হি*। ঝাল ধাতু দেখ )। বিল। 
ঝিল .'ষ্য. (হিৎ )। গানের খাইদ সুর। 

ঝিল-মিলী-'ষ্য, (হিতে ঝিল-মিল-_-জলের 
[বা তারার ঝিকি-মিকি | তু* বা* ঝল্ 

মল। ঝিল--দীপ্ত, মিল_-মিলিত ব! অদৃশ্ঠ 

হয়, একবার দীন্ত হইয়! পরক্ষণে অদৃস্ঠ 
হইলে ঝিলমিল )। কাঠের পাটাথগ্ডের এমন 

কপাট যাহ! বদধ হইলেও ভিতর দিয়া 

আলে! বাু আসিতে পারে। পালকী-বাহ- 

কেরা পালকীর কপাটকে বিল্মিলী ও খড়- 
খড়ী বলে। 

ঝিলাগী '*ফ্য, (হি* জিলাবী। স* নাম কুগ্চলী। 

তু ও ঝিলি--বিরীর দাইল-বাটা। বিরী 
হইতে ঝিলী 1) । কুঁঘলাকারে রচিত দাই- 
লের মিষ্টান্নবিশেষ। ঝিলাগীর পেঁচ-''ঝিলা- 

পীর যেমন কুল আছে, তৎতুল্, কুটবুদিধ। 

পন] ছড়াও ঝুট (চৈ চ$)। ঝুট- 

মুট..ণ. (ছি )। মিথ্যা! | হুট'.ণ. মিথ্যা, 

কৃত্রিম, গাঃ--ঝুট। হীরা । থধোঁশ খবরের 

ঝুটাও ভাল- মিথ্য! হইলেও তাল লাগে। 

ঝুপটা, ঝুঁটি ''ষ্য. (স* জুট, জট! | ওৎ চুড়, হি' 

ম* কুবড়-কুজ)। মাথার চূড়ার আকারের 

কবরী, মাখার খোপা ) গ্লোরুর ককুদ। 
৪৬ 
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ঝুড়...ধাতু (স* ধুর ধাতু হিংসায় )। ঝুড়ি 

উচ্চ অংশ ছেদন করি, পাঃ-বাশ ঝুঁড়িয়। 

ফেলা-_বীশের গাঁইঠ কাটিয়া সমান করা) 

আখ ঝোড়।__পাতা। কাটিয়। ফেলা; ছাগল- 

টাকে কুকুর ঝুড়িয়। খাইয়াছে--টানিয়। 

টানিয়। মাংস কাটিয়। ।' ঝোড়। ॥ ঝোড়া-.' 

ব্য. ঝোড়। বাশ কঞ্জি দ্বার নিম্িত পান্র। 

(হি* ওড়।)। ঝুড়ী-''ছোট ঝোড়া। ঝোড়। 

***ধাতু, (ঝুড় ধাতু আস্তে । ঝোড়ানা। 

ঝুড়ি-ঝুড়ি,*'ণ. (স* ভুরি। ঝোড়।পার 

হইতে নহে )। ভুরি ভূরি, বহ্, গঃ-ঝুড়ি-। 

ঝুড়ি প্রমাণ । র 

ঝুড়ী.*'ঝুড় ধাতু দেখ। | 

ঝুণা-'ণ.,(স* ঝুণি_পুগবিশেষ _মেঃ)।, 
পাকা শু; পাকিয় সুধা গুবাকবৎ ! | 

কঠিন (নারিকেল); ধূর্ত। 
ঝুণী...ফ্য, ( স* ঝ.ণি হইতে )। উগ্র সর্ষপ-; 

বিশেষ, অন্য নাঁম রাই। সরিষ! দেখ । ৃ 

ঝুন.."ধাতু, (স* ধূর্বধাতু হননে। এই ধাতু 

হইতে সৎ ধূর্ত, ধূর্ন। ধূর্ণ হইতে স* ঝুণি_ | 

পৃবিশেষে আসিয়। থাকিবে । ও* ঝুণ 
ধাতু )। ঝুনি-টুকরা টুকরা! করিয়া ছিড়ি, 

রস টানিয়া শুষ্ক করি, প্রাঃ-_ডালকোভা! ; 

ঝুনিয়া! থায়, ছেলে বড় হইলে মাতৃস্তন ্ 

প্রায়ই ঝুনিয়! খায় । ঝোন॥ ঝোনা-"' ূ 

ধাতু. (ঝুন ধাতু আস্তে )। ঝোনানা। ৃ 

ঝুপ “ব্য. (স'. ক্ষিপ্র)। ক্ষিপ্র, প্ঃ--ঝুপ 

করিয়। যাও। ঝপ দেখ। ঝুপ-ঝুপ বা, | 

ক্ষিপ্রতায় | 

ঝুপরী...ণ. (ঝোঁপ+রী)। ছোট ঝোপের 

আকারের। ঝুপদী বন.'*্ষুপের বন। | 

বূগরী ঘর.''ছোট ও নীচা ঘর যেন ঝোপের 

মতন মুইয়া পড়িয়াছে । (খুপরী ঘরও 
ছে'ট ও নীচা, কিন্তু ্ থুইয়! গড়ে না )। 

ঝুপী.ষা, (ঝোপ+ঈ-ঝোপী-ঝুপী)। 

ছোট ঝোপ। 

ঝুমকা...ব্য, (স* বূর্ণ হইতে )। কানের 

নিমিত্ত সোনার টোপরের আকারের আজরণ 

বিশেষ। ঝুমক! লতা ..প্রতানী লতা -বিশেষ 

( 285517019.. 18551071091 )। 

আধুনিক উদ্যানে ইহার অনেক জাঁতি 

দেখিতে পাওয়া! যায় । অধিকাংশ আমেরি- 

কাঁর গাছ। পাতা৷ তিন-কানিয়া, ফুল স্থগণ্ধ 

প্রীয়ই নীলবর্ণণ পঞ্চদল। বর্ষাকালে 

ফোঁটে। ফুলের ভিতরে সারি সারি কেশর 

থাকে । এই কেশর (পুং কেশর নহে) 

দেখিয়! ঝুমক! সাদৃশ্ত বোধ । 
। ঝুম্ঝুমি...ফ্য. (ঝুম্ঝুম শব্দ করে বলিয়।)। 

ছোট ছেলেদের খেলন! বিশেষ । 

ঝুমর, ঝুমুর...যয. (স+ ঝুমরি- শৃর্গাররস-প্রধান 

রাঁগিণী বিশেষ । হি* ঝুমর। বোধ হয় স* 

ঘূর্ণ ধাতু হইতে )। নিয়শ্রেণী নারাছার 

ঘুরিয়। ঘুরিয়া অশ্লীল নৃত্য ও গীত। 

| ঝুর “ধাতু, (স* অশ্রু, হইতে )। ঝুরি 
অশ্র,মোচন করি, পঃ--তোমাহেন বধু 

হেলায় হারায়ে ঝুরিয়। ঝারয়! মন্ত্র ( মরিমু, 

চতীঃ), কত অনুরাগিণী ঝুরে অনুরাগে 

(জানদাস)) মূর্তি দেখে সদাই মদন ঝুরে 

মরে (মাঃ)। ঝোরা॥ (অবুরুং অঝোর 

দেখ। আধুনিক কবি এই ধাতু বিশ্বৃত 
হইয়াছেন )। 

ঝুরি, ষ্য. (ঝুলিয়। থাকে বলিয়া ঝুলি_ 

ঝুরি। তু* বাঁ" আল ও* ওলন্ঞ-_স* (অ-) 

বরোহ, »ৰ খ্বানে ও, রোহ ঘ্বানে লন্ত। 
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অবরোহ হইতেও ঝুরি আসিতে পারে )। 

বটাদি বৃক্ষের সরু সরু জটা। (স্্ল 
অবরোহ--আল )। 

(রিভাজ!.."ফ্য, (স* চূর্ণ লইতে চুরি-- 
ঝুরি। স* ধূলি হইতে ঝুলি-__ঝুরি)। ভাজা 

মৎ্স্ত চূর্ণ; বটের ঝুরির আকারের দাইল- 
বাটার মিষ্টাব-বিশেষ ( হি* )। 

(ল ''ধাঁতু, (স* ছুলধাতু দোলনে। দত্থানে 

ঝ» প্রায় হয় না, হয় জ। বোধ হয় সং 

হিন্দেল শব্দে দহ থাঁকাতে হইয়াছে )] 

ঝুলি-ছুলি, লম্বত হট । ঝোল!, ঝুলন॥ 

ঝোলা." দোলা, লম্বিত আধার । ঝুলী-** 

( ঝোলা +ঈ)। ছোট ঝোলা । ঝোলনা 
'**(ঝোলা+না তৃস্বার্থে)। দোলনা, 

যাহাতে শিশু ছুলিতে থাকে; ছোট ঝুলী। 

ঝোলা গুড়, মাছের ঝোল ''ঝোল দেখ । 

ঝুলন ''দোলন | ,ঝুলন যাত্রা" শ্রীকৃষ্ণের 

দোলন উৎসব, হিনৌল | ঝুলা, ঝোলা... 

ধাতু, (ঝুল ধাতু আস্তে )| ঝোলান! | 

ঝুট 'ণ. (হি*। ঝুট দ্রেখ)। কুট, মিথ্যা, 
ক্বত্রিম। 

ঝুল “'ষ্য. (স* ধুলি-_ধুল_ঝ,ল। স*নাম 

ধুণ্ধমার)। রান্নাঘরের লম্বিত ধূম-অঙ্গার, 
মাকড়সার জালে বদধ ধুলি। রান্নাঘরের 

ধু লাগিয়া”_কালী ঝল। 
বেটা .'ঝাট। দেখ। ঝেটা-খেগোণ, 

যে নিন্বনীয় কাজের জন্য. ঝণাটার প্রহার 

থাইয়! থাকে । 

ঝেঁতলা..বাতল৷ দেখ। 

ঝৌক.""ষ্য.( স* ঝুঁক ধাতু দেখ)। নতি। 

ঝোড়'. ব্য, (স* ঝর)। বর্ষযাকালের জল 

গড়াইয়া নিম্ন নালী। বন ঝোড়-.'বন ও 

ঝোড়। কঝোড় ঝাড়.''ঝর ও ঝাড়-_- 

নিকুঞাকারে গাছ বা বন। ঝোড়-ঝঙ্ুকার 

'**ঝোঁড় ঝাড় ( চৈতন্ত মঙ্গল )। 

ঝোড়া'''ঝুড় ধাতু দেখ। 
ঝৌপ.''ষ" ( স* ক্ষুপ, ছুপ হইতে ) রঃ ক্ষুপ, 

 বহুশাখ ক্ষুদ্র বৃক্ষ । ঝোঁপড়ী, ঝুপড়ী,*, 

ণ.(ঝৌপ+ড়ী)।১ ঝোপ বিশিষ্ট। ঝুপী 

'**( ঝোপ+ঈ )। ছোট ঝোপ । ঝুপী বন 
***ঝুপীর বন। ঝৌপড়ী বন... ঝোপের 
বন। ঝোপ-ঝাপ-'(ঝাপ--উপচর শব)। 

ঝোপ ইত্যাদি। উপদেশে, ঝোপ বৃঝিয়। 
কোপ--সথযোগ দেখিয়৷ আকুমণ। 

ঝোল ''ষ্য. (স" নাম সৃপ। হৃপ--দালি। 

কবিকঃ--হপ-রীধা দালি। জল হইতে 

ঝোল। ও* ঝোল, হি* ঝোল )। 

রাধা মত্স্ত দালি ইত্যাদির জল, জল দিয়া 
রাধা মত্স্ত-ব্যঞ্নাদি, প্রঃ--তিক্ত সুক্ক 

ঝোল (চৈঃ চঃ)। ঝোলা'''ণ. (জল+- 

উয়া-_জলুয়_জোলা-__ঝোলা )। যাহাতে 
জলের ভাগ অধিক থাকে, প্রঃ ঝোল! 

গুড়। ঝোল-বাল'"'ঝোল ও ঝাল ব্যন্নন 

(বোধ হয় ঝাল-_-উপচর শব্ব)। 

ঝোলন|.''ঝুল ধাতু দেখ। 

ঝোলা "'ষ্য, (ঝুল ধাতু দেখ । ঝোল দেখ)। 

বন্ত্রাদির আধার ( চৈঃ চঃ-তে ঝালি, থ|, 

সে সব সামগ্রী এক ঝালিতে ভরিয়।। 

ঝোলী, ঝুলী...(ঝোল14+ঈ )। ছোট ঝোল। 

ঞ । 

ঞ&..,ষ্য. ( স*)। চবর্গের অনুনাসিক বর্ণ, 

অক্ষর। বা* উচ্চারণে ই । এই হেড স* 
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গৌস্বামী হইতে প্রাচীন বা' গোসাঞ্চি। ; টিক্-টিক ধর্নিতে ; সর্বদা বিরক্তিপ্রকাঁশে। 

টবর্গে সংযুক্ত হইলে বাঁ* উচ্চারণে নকার | টিক্টিকি...ঘ্য. জেগী প্রাণী, টিকৃ-টিক ধ্বনি 
তুল্য, যেমন চঞ্্ল-_-উ* চন্চল, শুদ্ধ উ, ৃ  করে বলিয়া! নাম। 

চসন্চল।  ঈকটক 'ব্য, (তকৃ-তক, টুক্টুক দেখ )। 
রি ভিটিতাি _. প্রথর দীপ্তিতে, প্ঃ--লাঁল টক্টক করে। 

| | টুকৃটুক'"'ব্য, (স* টুণ্ট)ক-নন্তৃবর্ণে 

ট। ৰ যথা, টুণ্টকঃ শোণকল্পয়োঃ--মেঃ। মণ 
ট...ফা. (স)। বাঞ্ীন বর্ণ-অক্ষর বিশেষ।. ; তুক-তুকী)। কুদ্রবস্ত,র মৃদু দীপ্তিতে, প্রায়ই 
টই-ট্বর.'ণ. (স* তটা (তীর)--টই) স* | লাল বর্ণে, প্রঃ-লাগ টুক্টুকাঁ। টুক্- 

অন্বু+র.''অন্বুর--টঘুর )। তীর পর্যস্ত জল- র টুক! টূকৃটুকিয়া। টুক্-টুক্যে'“ণ, (টুক 
পুর্ণ, জলে স্বীত, গাঃ-_ জল খেয়ে পেট টই-.. টুক+আ, ইয়া )। টুকটুকবিশিষ্ট। লাপ্- 
টম্বর। (জল দেখ)। । বিশিষ্ট, প্-টুং ছেলে। 

টই, টৃ'ই..'ষ্য, (স* ততি--শ্রেণী, তটা-- ূ টগর..'ষা. (স* তগর | ও* তগর )। তগরাদি- 
তীর)। ঘরের চালের মটক! (শৃং-পুঃ) : বর্গের পুর্প-স্ষুপ বিশেষ (89911581001 

বাকুড়া)। পঃটইভূ ই_মাটি হইতে: 1৪08 ০০107818 )। গাছ ক্ষীরী, মানুষের 
ঘরের চাল পর্যস্ত। | সমান উচা হয়। পাত মত্ম্তাকার। ফুল 

: টক “ব্য, (ত্বরী কর__তড়ীক,হইতে। টক্টক | শাদ।, রাত্রে স্থুগণ্ধ ৷ ফিরকী-টগর-''ফিরগ্গী 

দেখ )। শী; গবাদি-পশু তাড়নায় । | টগর (7১911৮10116, ৬1708 )। শাদ। 

(চট, ঝট, সট, পট, টপ দেখ )। । ফুল ও লাল ফুল, ছুই জাতি সর্বদ! দেখা 
টক.*'ষা, (স* তকু হইতে। তব অনল! যায়। গাছ গ্রার় দেড় হাত উচা হয়, 

শব্করঃ)। অন্প।.“ধাতু, (তক হইতে | ঝাঁপুড়া। বার মাসফুলধরে। প্র/ত ফুল 
ধাতু টক| হইবার ছিল। টক! হইতে হি*! হইতে ২টা শুটী হয়। (1708 81৮৪, ড. 
ও* খটা)। টকি-অধ্র হই, প্াঃদই ] 170968)| (ফাঁ* গুল-ই-ফরগা । ও* সদা- 
টকিয়া গিয়্াছে। টকা ॥ টক! ' ধাতু, |! বিহারী-সদা ফুল হয় বাণয়। )। 
(টক ধাতু আস্তে )। টকানা॥ টকুয়া, ট'কে। ; টগ্বগ *'বা, ( তগ্ৰগ দেখ)। অগ্নিতে 

'"গ (টক+উয়া )। অক্লাস্থাদ, ওঃ | জলাদির ক্ৰটন ধ্বনিতে, গঃ--ভাঁত টগ্ 
টউকো আম। বগ করিয়া! ফুটে। 

টক্কর...ষ্য. (হি*--বা* ঠোকর)। প্রতিদ্বন্দতা। | টগরা...ণ. (স* টগরঃ হেলাবিভ্রমগোঁচরে 

ট্করা-টকরি."'ষ্য. পরস্পর প্রতিদ্বন্িতা। স্পর্ধা।] মেঃ | টগর1অ।| কিংবা সং দিক্কর-- 

টক্-টক'"'ব্য. (অন্থকার শবব। তু* স* টিক | বাঁ" ডেকর! )। ধূর্ত গ্রগল্ভ। 
ধাতু গতি)। টকৃ-্টক ধ্বনিতে, প$-- | টণ্তকার 'ষ্য. (স* )। টংএই ধ্বনি| 

ঘ্ুঃ টকৃটক করিতেছে । টিকৃ-টিক...ব্য. | টং-্টং...বা. ( মন্গুকার শব । তু* স* টগ্কার)। 
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টানা তার. বাঁজাইলে যে ধ্বনি; ছোট 

ঘড়ীর, শবে, প্রঃ--টং'টং করিয়া ৩ট। 

বাজিল। টিং-টিং..'ব্য. টং-টং ধ্বনির মৃদু- 
তাক । যে তারে টং-টং শব্ধ বাহিরায়, সে 

তার অপেক্ষ। সরু না হইলে টিং-টিং শব্দ 

বাহিরায় না। ইহ! হইতে, সরু টিংটিষ্া 
_যেন সরু তার, যাহা টিং-টিং শব্ধ করে। 

টিংটিষ্জা কাপড়-.'ষে কাপড়ের পরিসর 
অন্প। টুংটুং'" "ব্য, ছোট ও সবধু তার 

বাজাইলে যে শব হয়। ইহা! হইতে, ব্যবস| 

টুমটাম চল!--এত ছোট ও অল্পপরিসর 

যেন ছোট সরু তার। 

টঙ্জা,টং ণ. (স* তুঙ্তা। ফা" তা. 

টান )। সর্বোচ্চ, পঃ_-গাছের টঞ্গ ডালে 

আম আছে। রাগে টঞ্জ__কৌোধে শরীর 

উন্নত (কিংবা স্* টঙক-_-কৌধ হইতে )। 
ট্জাশ্টগশ ''ব্য, , (তু* স* টন্ক ধাতু 

বণ্ধনে কিংঝ! স* তঙ্াা ধাতু কম্পনে, পদ- 

স্বলনে )| অবিরত ভ্রমণ-হেতু ক্লান্ত ভাবে; 

পা ভারি! গেলে, মাটি হইতে পা উচ্চ 

করিয়! ফেলিতে কষ্ট হইলে--যেন পা! বাধা 

আছে কিংব| যেন ঝুলিয়। পড়ে-টগ্জাশ- 

টগ্জাশ করিয়া চলা বল! যায়। 

টট্...ব্য. (চট হইতে তট। কিংবা! ত্বরা হইতে)। 
পশ্বাদি চালন| শবে । 

টন.*'ষ্য. ( ই* (০0 )। ইংরেজী ওজন বিশেষ, 

২০ হন্দর, 'গুজনে প্রায় ২৭1০ মণ। (ওজন 

দেখ)। 

টনক...ষ্য. (বোধ হয়, স* টভিকত-_বদ্ধ 

হইতে। স* টঙক, টন্ক ধাতু বশ্খনে। 
হিশতে টনক-_টন্টন শবে, কপালের পাশের 
শিরার দপ্দপানি )। স্মরণ-চেষ্টায় ললাঁটের 

০০ পপ পেস্ট শা পপ শস্পা পাপা পেস শী সী - শো 

শিরার হঠাৎ কুঞ্চন, পঃ--গরুড়ের কপালে 

টনক পড়য়ে তখনি (কৃত্তিঃ)) কপালে টনক 
গড়ে (কবিকঃ)-__হঠাৎ ম্মরণ হওয়াতে। 
"নক পড়া” পরে 'টনক নড়া, হইয়াছে, 
প্রঃ--কপালে টনক নড়ে হাত হৈতে হাত 

- পড়ে, উছট লাগিয়া পদ টলে ( ভাঁঃ)। 
টন্কা ' ৭. (স* টন্ক ধাতু বশখনে। মণ 

টনক1)। সবল, টান, গ্রাঃ--রোগ ভোগের 

পর টন্কা হওয়া দেহ পুর্বে শিখিল ছিল। 
টন্টন ''ব্য. (স* তন ধাতু বিস্তারে )। টান 

হেতু ব্যথায়, াঃ--ফোড়া টম্টন করে 
যখন ফুলিতে থাকে, শিরা গ্রসারিত হইয়া 

টন্টন করে। টন্টনানি॥ টন্-নিয়া, 
টন্টন! ''প. (টন্টন+ইয়া, অ)। দ্বুরে 
প্রসারিত, প্রঃ-টন্টনিয়। জ্ঞান-ষে 

জ্ঞান চারিদিকে প্রসারিত, সবদিক দেখিবার 
জ্ঞান (টান ধাতু দেখ। ৃ 

টনিক ..ফ্য. ( ই* (০010)। বলকারক ওঁষধ। 

টপ .'ব্য, ( স* পট ধাতু গতি হইতে বা* পট 

--টপ। কিংব! টপ্টপ দেখ )। শীস্রতায়, 

গরঃ-টপ করিয়! লাফাইয়। পড়! । (টপ- 

কানা দেখ )। 

টপ...ফ্য, (স* আটোপ-_যেমন ঘটাটোপ। 
হি* টপ- আচ্ছাদন )। আচ্ছাদন (টপক৷ 

ধাতু দেখ )। 
টপকা..*ধাতু. (বা' টপ--আচ্ছাদন। ও, 

টপিবা, হি* টপনা )। টপঝাই--উন্লক্ষন 
করি, গ্াঃ--প্রাটীর টপকাইয়। চোর 

আসিয়াছে । টপকান! ॥ 

টপ্-টটপ “*ব্য. (স* তিপ ধাতু ক্ষরণে। কিংবা! 

ফোট! হইতে টোপা--টপ )। বড় বড় 
ফোটায়, প্রঃ--টপ্টগ করিয়া বৃষ্টি । টপ্ 



| 

টপ।নি॥ টপাটপ...না থামিয়।, অবিরাম । 

টুপ টুপ ''আরও ছোট ফোঁটায়। 

টপ্প1..'যা, (হিৎ_হন্ক। তু" বা" টপকা ধাতু)। 

সংক্ষিপ্ত লঘুগ্রক্কৃতি গীত। টগ্পা-বাজ-“'য্য 

টগ্লা গানে পটন। টগ্স। মার (অশিক্ট)_ 

লাফাইয়! বেড়ানা, বুথ গল্প করা। 

টব 'ব্য টূব্টুব দেখ 

টব...ফ্য. (ই* 5) মাটি কাঠ প্রভৃতির 

বড় গামলা' | ফুলের টব ''যে মাটির ভাবার 

ফুল গাছ জন্মানা যায় ফুলগাছ-সহিত টব। 

টমটম .'বা, (স* স্তন ধাতু শবে )। 

গ্রসারিত আনদ্ধ যন্ত্রের বাদ্য, পা 

ঢাকের টম্টম বাঁদা। 

টম্টম ফ্য. (ই* 800000- প্রৰবত অর্থ, 

একট! ঘোড়ার পশ্চাতে আর এক ঘোড় 

জুতিয়! যাহাকে চালাইতে পারা যায এরুপ 

গাড়ী)। -এক ঘোড়ায় টান। ছুই চাকার 

গাড়ী। টম্টম ইীকানা-টমটমের ঘোড় 

চাঁলানা । 

টর...ণ (স* টল ধাতু ব্যাকুলতাঁয় ?)। তীব্র 

হেতু ব্যাকুল, অজ্ঞীন প্রাঃ নেশায় টর-_ 

টলিয়! পড়িলে। | 

টল . ধাতু (স* টল ধাতু বৈকল্যে )| টলি-- 

বিচলিত হই, নীচে পড়ি, গ্রঃ-টল-টল 

টলে টলিল। কনকলঙ্ক। ( মেঘনাদ-বধে )। 

আসন টলিয়াছে-__নড়িয়াছে, অন্থাত্র যাবার 

সম্ভাবনা হইয়াছে ৷ টলা, টলন ॥ টলা... 

ধাতু, (টল ধাতু আস্তে )। টলানা॥ টল্-টল 

. “ব্য. অস্থির ভাবে, 3 নেশায় মাথা 

টল্-টল করে, সমুদ্রে জাহাজে গ' টল্-টল 

করে (টুলটুল দেখ )। টল্টলানি॥ টল্ 

টিয়া, টল-টল|...ণ. টল্টল করে যাহা। 
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টল-টলায়মান.... (স')। কম্পমান, অস্থির 

টল-বল-*ব্য. ( স* টল ধাতু বৈরুব্যে; স 
বল ধাতু প্রাণনে )। অস্থির-সুস্থির ভাবে, 

প্রঃ--টলবল করে যেন পদ্মপত্জের বারি 

(মাঃ_-একবাঁর নড়িতেছে, পরে স্থির 

হইতেছে, আবার নড়িতেছে। ( এখানে 

টল্টলশব্ধ বসাইলে কেবল নড়ন বুঝাইত)। 

টল্মল'..ব্য. (স* মল ধাতু হইতে মলিত, 
মন্দিত)। অস্থির্তহেতু মর্দিত ভাবে, গঃ 

__ছুহৃত ভাসিল জলে করস্তি টলমল (শুংপুঃ 

_র্টোহে জলে ভাসিয়৷ টল্মল করিতে 

লাগিলেন? জিনি মদমন্ত হাতী গমন মন্থর" 

গতি, ধরণী করয়ে টলমল (জ্ঞানদীপ) ; পদ- 

ভরে টল-মল, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল (ভাঃ)- 

এখানে শুধু বিচলন নহে ভারে মর্দন। 

ঢেউ দিলে নদীতে ভোঙ্ী! টল্মল করিতে 

পারে না, টল্-টল করে; ডোঙ্গাতে বহু 

আরোহী থাকিলে ভারে টলমল করিতে 

পারে। টল-মল!, টলমলানি। টল্মলিয়া, 

টল-মলা-.'ণ. যাহা টল্মল করে। 

টসকা...ধাতু. (স* রস হইতে টপ । কিংবা স" 

তম ধাতু বস্ত.হানিতে। হি টসকনা_ 

নড়া) হিৎ ঠসনা__ভাঙা| )| টসকাই__ 

জীর্ণ হই, ছিত্রবিশিষ্ট হই, প্রাঃ-এতদিনেও 

কলগ্রীটা টপকায় নাই--কলণী হইতে রস- 

ক্ষরণ হয় না, কলণী জর্জর হয় নাই। 

টসকানা ॥ 

টস্-টম-+ব্য. (স* রস )। বিন্দু বিন্দু আকারে 

রস্ক্ষরণে, গঃ_-চোখের লে! টমূ-টস করিয়া 

পড়িতে লাগিল; রস-পর্ণতীয় প্রাঃ নব- 

জরে মুখ টনৃটস করে-রসাধিক্যে। টন্ 

টসিয়া, টম্টসা কথা-_-রমিকতা-পুর্ণ, এমন 
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কথ! যাহা শুনিলে কৌধ জন্মে (গ্রা* টেস- 

টে*সিয়)। টন্-টসানি। টুম্-টুস...বা, ক্ষুদ্র 
বিন্দু পতনে । 

টস! ' "ধাতু, (স*রস হইতে )। টসাই--রস 

্ষরিত হই (বিন্দু বিন্দু আকারে), প্রঃ 
রন্তু টসাইয়া টসাইয়া পড়িতেছে। টসা, 

টসান! ॥ টসা-টসা..'বিন্দু বিন্দু। 
টহরম..*ফ্য.( ই* 09) )। যে সময় আদালত 

থেল! থাকে । টহরম-মহরম.*ষ্য. (মহরম 

গ্রচর শব্দ) । মাথা-মাথি ভাব, ঘনিষ্ঠতা । 

টহল'**ষ্য. ( হি*_-সেব।, কাজ, চাকরি; স' 

চল্ হইতে চহল-_টহল?) পরিকমণ। 
''ধাতৃ,। উহল-পরিকৃমণ করি। টহলা ॥ 

টহলা-.ধাতু. (টহল ধাতু আস্তে)। টহলানা॥ | 

টহলিয়া'**ষ্য. যে টহল করে। টহলদাঁর .. 

ষা. (ছি* টহল! )। যে তৃত্যের কর্ম 

ঘাবা- ফের! । চি 

টা...ষা, (ঘণ্টা শবের সংক্ষেপে )। ঘণ্ট| 

এত--পরিমাণ বুঝায় । কদাচিৎ “এতটা 

ছধ'--এখানে ট|/ অনাদরে; আদরে 
খানি” প্ঃ--এতখানি ছুধ )। টায়ে- 
টোয়ে '( টো! উপচর শব্ধ )। যত আবস্তক 
ঠিক তত, কষ্টে। টায়-টায় .'যত আবশ্তক 
ঠিক তত, উদ্বৃত্ত নহে। (এখানে টা 
সঙ্খ্য। ও পরিমাণ--ছুইই বুঝায় । বস্ত/তঃ 
টাঁএ টাঞ, টাএটোএ)। টাক, টাএক... 
প্রত্যয়. (একটা--টাএক--টাক )। প্রায়িক 
পরিমাণ অর্থে, গ্রাঃ-দগুটাক বেল! 
আছে, টাকা-টাক খরচ (এক ভিন্ন অন্য 

(বেলা, প্রাঃ--চারিটা বাঞজিয়াছে__চাঁরি 
ঘণ্টা সময় (মধ্যের পবে) অতীত হইয়াছে। 

টা]. প্রতায়, ( গ্রাটীন বাণ গোটা; যখ।, এক 

গোটা অঙ্কুরীতে__-একটা অঞ্জুরীতে । সণ্তে 

স্বার্থে টা ছিল_-যেমন বধুটী। গোটা 
শবের মূল একটা । গোটা দ্বেখ।ব্যাকরণ 

দেখ)। সঙ্া-নির্দেশে, গ্ঃ-_পাচট। 
আম; সামান্য বসত, নির্দেশে, 

গোরুটা শুইয়াছে) অনাদরে নির্দেশে, প্রঃ 
--লোকটা না বলিয়া চলিয়! গেল) প্রায়ই 
বৃহৎ ও কুৎ্সিৎ আকারে, প্রঃ--বাঘটা 
বিকট যূর্তি বাড়ায় তখন (মাঃ)। টা। 
পরিমাণ-বাচক নহে; কেহ কেহ ভুল করে, 
বলে “এতটা পরিমাণে « এতটা পরিশ্রম । ৃ 

18. 

মঙ্য-বাচক শব্দের উত্তর এক, প্রঃ 
টাকা পঁচিশেক। ( টাএক অগ্রচলঃ 
হইতেছে ।) 

৷ টাইগ 'ষ্য. ( ই* 00০ )। ছাপিবার অক্ষর 
৷ টাইম, টাইন ..ষ্য, (ই* €1016)। সময়। 
৷ টাউন “যা, ( ই*%6০%0)। নগর। টাউন-হল 

("শষ (0০%740811)1 যে অট্রালিকাঁয় 

নগরবাসিগণের পরামর্শাদি কাজ হয়। 
টাউর কীও1 ..টিয়ারী দেখ। 
টাক ্য,(স* চকু হইতে | চ স্বানে ত, ত 

স্বানে ট।'টাক। হইতে ? হি* টটি-_মাথার 
তালু )। মাথার চককার খলতি। টাকুয়া, 
টেকো এ. ( টাঁক +উয়)। টাক-যুন্ত। 
টাক-পড়। মাথা ''যে মাথ খলতি-হেতু 

কেশহীন হইয়াছে । 
৷ টাক “'ধাতু, (স* তর্ক ধাতু তর্কণে । ও* টাক 

ধাতু । তাক দেখ )। টাকি-বিতর্ক আশা 
করি, লক্ষ্য করি, গ্ঃ--মরণ টাকিলি বেটা 
অনাথ! দেখিয়! (ভাঃ_-টাকিলি-গ্রা" ), 
কিলায় নির্ধাত তেকে কুজের উপর (মাঃ)। 
(মাণিকে অন্থাত্র তাগ ধাতু )। টাকা | 
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টাক..'ধাতু, (স* টক ধাতু ৰখনে )। টাঁকি 
-পিয়। কষত্র বস্তু জুড়ি, গুাঃ--বোতাম 

টাক | কাপড় টাকা ছেড়া জোড়া । 
, টাক! ॥ টাকা-''ধাতু, টাক ধাতু আস্তে)। 

টাকান! ॥ 

টাকন! .'ষ্য. ( চাঁখন! হইতে )। খাদ্য গলাধঃ- 

করণ নিমিত্ত ষে উপকরণ অল্প খাওয়া যায়, 

যেমন নুন, লঙক| | 

টাঁকরা-..ষ্য. (তু* ও* টাকরা-_-টক্টটক-রব; 
হি, চটকাঁরা-জিহ্বা ছারা আুস্থাদ জব 
আস্বাদনে চট-চট-টকৃটক রব। ম' র 

* তানুক হইতে টাকরা আন! কঠিন )। তালু, 
মুখের যে অংশে জিহ্বা! লাগাইয়া টক্-টক 

রব করিতে পারা যায়। 

টাক-শাল...ষ্য, (সং টগ্তক-শাল)। যে বাড়ীতে 

টাক! নিিত হইয়! থাকে (7101) 
টাক।..'ফ্য. ( স* টঙক, তু টাকশাল। ও 

টঙকা, প্রাচীন বা* তক! | তনকা দেখ।, 

হি* টাকা, প্রায়ই রূপৈয়। ) হি* টক-- ূ 

ছুপয়সা) ম* বূগয়।) মণ টকা ট্ধা_যোল : 
পয়স|। বাঃ টাকা ম* টওক হইতে আসি-: 

য়াছে বটে, কিন্তু অর্থ-সম্প্রারণ ঘটিয়াছে)। 

রৌপ্য পূর্ণমুদ্রা ( ওজনে ১৮০ গ্রেণ। বুগ! 

১১+তামা ১০০ ১২)। টাক-কড়ি '' (সহচর 

শব )। টাক! ও মূল্যবান ভ্রব্য। টাকাটা 
মিকাটা.'( সিকি দেখ )। একটা টাকা 
হউক, অন্ততঃ একট! সিকি হউক (টা 

অনাদরে )। টাঁকা-মাকা, টাঁকা-ফাক। '' 

( মাকা, ফাক! প্রচর শব্ধ )। টাক! ইত্যাদি 

(অবন্ডায়)। টাকা-তাঞ্জানি.'ষ্য, টাকার 

পরিবর্তে স্বপ্ন মুদ্রা, টাকা ভাঙ্গাইয়া প্রাপ্য 

ুদ্রা। টাকা করা-_অর্থ সয় করা। টাকা 

| 
রা 
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গতানা--অন্তের নিকট দাদন দেওয়া । 

টাক! গছান।--অগ্ঠের অনিচ্ছাসস্তেও 
লওয়ানা ।ট/কা-ভাঞ্গানা_স্বল্ন মুদ্রা ঘবার 
টাক! বিনিময় কর! | পাক] কড়াকিয়! বা 

মুদ্র! মান,--৪ কড়ায় ১ গঞ্ডা | ৫ গণ্ডায় 

১ পাই (স* পাদ,-আণকপাদ। ও* পাছি, 

হি* পাই )। ৪ পাইএ আন!) “৪ পয়সায় 
আনা? বলা যায় না। (কিছু দিন পূর্ব র্যস্ 
আধুনিক পয়সা. মুদ্রার নাম 'পাই' ছিল। 
এখনও হিসাবে দেই পাই চলিতেছে)। 

ইংরেজী আধুনিক মুদ্রা পাই” (019 ওৎ 
পাহুল।)। নাম স্থবিধা-জনক হয় নাই । বা' 

পয়সা--পাই+-সাপাই-সদৃশ মুদ্রা 

চৈঃ চ$-পয়সা | হি' পৈসা, ও" পইস|। 
হাতে পাই-পয়স! নাই-যেন বুঝায় পুরাতন 

পাই অপেক্ষা পয়সা অল্পমূল্য। পাই'নদৃশ 

বলিয়! পয়স।। তু* টাকা-কড়ি, কড়া- 
কাস্তি)। আধলা.''(সৎ অর্ধ1ল। ওৎ 
অধলা, হি" ম* অধেল! )। অর্ধপয়স|। 
ডবল-পয়সা'( ই, 0০891-01০ )। 

গয়সাঁর দ্বিগুণ মুদ্র! (এক পয়ন| ওজনে 
১০০ ঠোণ, এক ডবলপয়সা ওজনে ২০০ 

গ্রেণ)। পহলা, আধলা, পয়স1॥ ডবল- 

পয়স! তাআ্রনিসিত। ৪ পাইতে ১ আন। 

(সং্প্রা* আণক, ও অণ|। বৎসর 

কয়েক হইল এক-আনি মুদ্র( চলিত 

হইয়াছে । এইট মুদ্র। নিকেল নামক ধাতু- 

বিশেষে নিমিত )। ৪ আনাতে ১ সিকি 
(স* চতুষ্ী) ও* সউকী)। ৪ সিকিতে 
১ টাক! । দু-আনি, দিকি, আধলি রৌগা- 

নির্মিত। (ব্যাকরণ-অস্থুপারে এক-আনী, 

দুআনী, সিকী, আধলী--দীকারান্ত য় )। 
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১৬ টাকায় ১মোহর (পূর্বকালে স্বর্ণ দুদ্রা | টাট..'ষা, (স* আস্তরণ ? তু* হি* টাট, ম* 

মোহর ১৬ টাকা ছিল। এখন মোহর মুদ্র! 
চলিত নাই। মোহর--স" মুদ্র! হইতে মুদ্রা 
_মুমরা-মুহরা-মুহর-মোহর। এখন 

তরট। চাটাই দেখ)। পালানের উপরের 

আস্তরণ, চট; তালপাতা৷ বাথারী ও দোৌড়ী 
দির! বাধা আচ্ছাদন (টাটী দেখ)। 

মোহর মুদ্রার স্বান ই* সভরিন বা" নাম | টাট "যয. (টাটি দেখ । হি' টাটিয়া_-থাল! )। 
গিনি লইয়াছে। ইহার মূল্য ১৫ টাক|। ও 

কয়েক বতসর ূর্ধর্জী ইহারমূল্য ১০ টাক! 

ছিল।) রর রি 

টাকা-চোর "'হাড়ী-টাট! দেখ। 
টাকুয়া '.টেকো, টাক দেখ। 

টারজান -.ফ্য. (স* টঙকণ। স* টক ধাতু 

পুজার উপকরণ-রক্ষার নিমিত্ত তামার 
থালা । 

টাটক। ..ণ. (স* তৎকাল। ওৎ টটকা, হি 

টট্কা, ম* টৰটবীত--বা* ডবডবা)। তৎ- 

কাল, সদা, তাজা, প্রঃ--টাটক! মাছ ছুধ 
--যাহ! পরে বিকৃত হইয়| পড়ে। 

বপ্ধনে। তু* বা* টনকা হওয়া রোগ টাটকা "যা. (বা* তাক দেখ। তাক-ৃষ্টি 
ভোগের পর বল পাইলে। হি* টা্গীন)। যে” 

অশ্বের অঙ্গপেশী দৃঢ়বদধ) গাহাড়িয়া টাটু। 
টাঙ্জান.''ফ্য, (স* টঙ্জান)। সোহাগ 
(9015) 

টা .'ধাতু, (স* তুঙ্গ হইতে বা টঞ্জ; 

হইতে ? হি* টট-_বা* তাক। মাঁণিকে 

টটক! | তড়ক! দেখ )। স্থির উধর্ব-নেত্র 

(মৃত্যুর পূর্বকালীন )) বিম্ময়-বোধ | শিশুর 

টাটকা লাগে-হঠাৎ চোখ উপরে উঠিয়া. 
শিশু অজ্ঞান হম । (রস-তড়কা দেখ )। 

টর্জেতুলি-টাঙ্গাই | কিংবা স* টডিকত টাটা .'ধাতু. (স* তপ্ত হইতে তাত। হি* টট! 

_বদ্ধ হইতে | হি* টাঁংগন1, ও* টক্তা।- 

ইব। )। টার্গাই__উচ্চে লর্বত করি, বদ্ধ 

করি। টাঞ্গানা ॥ প্রঃ-মশারি টাঞ্ান| | । 

_ (কোথাও কোথাও টানা ধাতু, প্রঃ! 
বড় বড় চন্দ্রাতপ এখন টানাইলা-_নব- 

দ্বীপ-পরিক্রমা )। টাঙ্জা।.'“ষ্য. মাছ ধরিবার 

উপায়বিশেষ। কঞ্জির মাঁথ। হইতে কাট.- 

বাঁধ দোড়ী টাঞ্জান। থাকে । সেই কপি 

ধাতু )। টাটাই_ব্যথ! অন্থৃভূত হই, তপ্ত 
হইয়। ব্যথ। পাই, গাঃ__ফৌড়! টাটায়_- 

তপ্ত হইয়া! টানিয়া ধরে; চোখ টাটায়__ 
চোখে ব্যথা অন্গভব করায়, ঈর্ষায় বাথ! 
বোধ করায়। টাটান!, টাটানি। 

টাটর, টাটরা ..৭. (সং তপ্ত হইতে তাত+র )। 

অতি শু (মাটি), যাহ। সহজে টাড়। 

যায় না।* 

জলের ধারে পোত। হয়। মাছ কাটাঁয় বিদ্ধ । টাটারা, টাটরা .'ধাতু* (টাট। ধাতু হইতে )। 

হইয়া ধ্রা পড়ে । (জাওলা দেখ ।) টাটরাই-_টাটাই। টাটারান!, টাটরানা ॥ 

টাজী...ফ্য. (স* টা, ট্তিকক| | হি* টঙ্গী) । : টাটি (গ্রা* টি )-..ফ্য. (চাটু, তাটু, তাটি 

কোল জাতির ভাষায় টাজ্বির)। খড় গ-তেদ । 
(টাঞঙ্ীর ফল! ছোট, বাট লক্ব!; খাঁড়ার 
ফল! লম্বা, বাট ছোট )। 

টাটি এক মূল হইতে? তু* চাটি_ প্রদীপ 

(চাট-গ), ও* তাটিআ।-_বা* বাটা)। মাটির 

বাট বা খুরী। 
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টাটা... (টাট দেখ। হি* টটী)। তাল” | দিকের হৃতা। টানা-পড়্যান বরা. 

পত্রা্দির আবরণ, গাঁঃ_-তৃণ টাটি দিয়া | খ্কই কাজ পুমঃ পুনঃ করা, আনা-গনা 

চাঁরিদিগ্ আবরিল ( চৈঃ চঃ)। করা, ঘোরা-ফের!। টাঁনা-বোনা':'তাতে 

টাটু.ং'ব্য. (হি* টট,)|। ছোট আকারের; জোড়া ল্ঘ দিকের সুতা-টানা, টানার 

ঘোড়া। দল-টাটু..যে ছোট ঘোড়া দান! | আড় দিকে বৌনা। কিন্ত, টানিয়া-বুনিয়া 

গায় না, দল তৃণ খাইয়া বাচে। কাজ করা" দ্রব্যের অকুলান হইতে না দিয়। 

টা্ী...ফা, ( হি" ট্ী।টাটা দেখ )। মলমূত্র | অল্পে শেষ করা। ( বরধ হয় বুনিবার স্থতা 

পরিত্যাগের নিমিত্ত ঘেরা স্থান। (হিতে | টানিয়। হইতে। ইহাঁতৈ অল্প সায় বোন 

টটা যানা-বা' ঘাটে যাওর। ) | হর ।)টানা কাড়া : ভিত টানার স্থৃতা লম্বা 

টাঁড় ' ধাতু, (তাড় ধাতু এ টাড়ি-. করিয়। আকর্ষণ, শানায় গাথিবার পূর্বকর্ম। 

বিদীর্ঘ করি, প৫-গোরু শিং দিয়া মাটি ৃ টানা-পাখা -.নে পাখ। টানিয়! ছাড়িয়া 

টাঁড়িয়! ফেলিয়াছে, গলা টাঁড়িয়! ঝগড়া র দিলে বাঁতীস হয়, ল্বত পাথা। টান ''প' 

করে। টাঁড়।॥ টাড়া..'ধাতু, (টা ষা. আক্ষ্ট। অশিথিল, গাড়) সংহত) 

ধাতু আস্তে )। টাড়ানা॥। টাড়ানি' আকর্ষণ) নদীর বেগ? সংসক্তি; মনোযোগ, 

শুকনা আচোট মাঁটি বিদারণ, বিদারণ' ! ঞ16-টান বাধা, টান » বীর, লেখ! পড়ার 

বেতন। ূ টান, রক্তের টান। টানন ''ষ্য. আকর্ষণ। 

টাড়-বালা...ফ্য. (তু* স* তীড়গক-_তাড়পত্র | টাননদার'''ষা, যে টানে, যে কুঁদের দোড়ী 

বা তালপত্র-_কর্ণভূষণ-বিশেষ)। প্রাচীন ৷ টানিয়! কুঁদ ঘোরায় টান-টোন .'( টোন 

কাঁলের হাতের বলয়-বিশেষ (শৃং পুঃ)। ূ উপচর শব্দ )। টান। 

টান ''ধাতু. (স* তন ধাতু হইতে তানি ূ টাপ...ফ্য. ( স* স্বাপন হইতে ? খাবা দেখ। 

ধাতু)। টানি__বিস্তৃত,প্রসারিত, দীর্ঘ করি) | ও" টাপুখুর ) হি" টাপ__অশ্বপদধ্বনি। 

আকৃষ্ট, শু্ধ করি। এ/৫-টানিয়। লম্বা: ম*টাঁপ_ ঘোড়ীর সন্ুখ প| দিয়া আঘাত)। 

করা, পেট টানিয়া ধরে-উদর আককষ্ট; ঘোড়ার গমন-বিশেষ। (২) কানের ও 

হইলে। টাঁনা॥। টানাটানি ''পরস্পর | নাকের স্বর্ণের তিলকাকার কষুত্রতূষণ-বিশেষ। 

আকর্ষণ) টানাটানির সংসার-: যে | টাব| ''নেবু দেখ। নেবু বিশেষ ( শুংপুঃ)। 

সংসারনির্বাহ আয় ও ব্যয়ের পরম্পর | টাবুয়', টেবে।...ণ. (টাবা+উয়। )। টাবা 

আকর্ষণে চলে । টানা-..য্য.তাীতের যে তা) নেবু তুলা স্ফীত, প্র$_টেবে। গাল। 

টানিয়। রাখা হয়, কাপড়ের লম্বা দিকের | টার, টার-বাল। 'তাঁড়-বালা, টাড়-বাপ 

হত) যাহ। টানিয়! রাখে, প্রাঃ-কানে | দেখ। 

মাকড়ি টানায় ঝুলাইতে পারা যায়। | টাল... ধাতু, (স* টল ধাতু হইতে। ও* টান 

টানা-পড়িয়ান : ষ্য, (পড়িয়ান, পড়ান ; ম* টান্ত। হি" টাল ধাতু)। টালি- 

দেখ)। ভাতের লঙ্গ। দিকের ও বিস্তার: বিচলিত করি, বঙ্ধীনা করি, কাঁলকর্ত' 
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করি, প্রাঃকোন রকমে সময় টালে, : টিক'"'ধাতু, (স* স্থা ধাটু হইতে। তু* বা" 
করিতে ন| পারে নিশা টালে-টোলে 

টালে (ভাঃ)। (নিশা নিষা--অন্বেষণ )। 

টালা॥ টাঁলনি.**হেলন, বিচলন, প্রাঃ-- 

চুড়ার টালনী বামে ময়ুর-চন্জ্রিক' ঠামে 
(জ্ঞানদাস); চুড়ার ময়ূরপুচ্ছ, প্র$- ডাহিনে 

টালনী বাঁধে লটপট পাগ (জ্ঞানদাস )। 

টাল-.*ষ্য. এক পাশে হেলন, মোট| ক1ঠ বা 

কলসী কঁ।দিবার মধ্যবিন্দু আশ্রয় না পাইলে 

যেপাশ অধিক সে পাশ অধিক ঘোরে, 

তখন বল! যাঁয় টাল ধরা । টাঁল-মাটাল 

ষ্য.( মাটাল-_-গ্রচর শব্ধ ? হি* টালমটাল)। 

বঞ্না, নড়চড়, প্রঃ-_মাট-মাটাল করা 

হচ্ছে হবে বলা, বৃথা আপন্ত দেখাইয় 

কাঁল-বিলম্ব করা । টাল-টোল-__ষ্য. (টোল 

_উপচর শব্দ )। টাল, বঞ্চনা । টালা ". 

ধাতু, (টাল ধাতু আস্তে)। টালাই-_ 
বঞ্চিত করি, গ্রঃ--কাজ টাঁলাইয়! দেওয়। 

_-নিজের কর্তব্য অন্তরকে দিয়া নিশ্চিত 

হওয়া । টালানা॥ টালি...ষ্য. টালা। 

টালি, টাইল.**ষ্য, (ই* 01০) পাতল 

টওড়! ইট। 

টি, টা..*প্রত্যয়, (ব্যাকরণ দেখ )। সংখ্যা- 
নির্দেশে, আরদরে বস্ত,-নির্দেশে, প্রা 
ছুইটি আম, লোকটি বসিয়া আছে; পরি- 

হাসে,৫:-হাঁসিয়৷ কথাটি কয় (জানদাস), 
ইত্যাদি। (টা হইতে টী, যেমন একট 

একটা । অতএব টা বানান ঠিক। একট! 

অনির্দেশে, একটি আদরে অনির্দেশে, একটা 
এক-নিদেশে )। 

টিউটর... ( ই* 686০1)। শিক্ষক। 

টিউসনি..'ফ্য. (ই, 00601 )। শিক্ষকতা | 

তিষ্ঠ ধাতু । হি ও* টিক ধাতু)। টিকি-_ 
থাকি, স্থিতি করি, $--কোৌন রকমে 

টিকিয়া আছি, কাপড়খান টিকিবে ন|। 

টেকা টেক-সই.*'ণ. (টেকা-সহ )। স্টিতি- 

_ শীল, দৃ়। টেকা-.'ধাতু, (টিক ধাতু আস্তে)। 
টেকাঁন! ॥ * 

টিক্-টিক-.'ব্য. (স* ত্যন্ত হইতে তিক--.টিক)। 
ত্যন্তকরণে, ও1£--টিকৃটিক করিলে রাগ 
হয়। 

টিকৃটিকী..'ফ্য. ( টিকৃটিক, টকৃটক ধ্বনি করে 
বলিয়। নাম। স* চট্টনী-বৈদ্যকঃ। 
স* নাম পল্লী। ও* বিট-পিটি, হি" টিক" 
টিকী, ম* পলি)। গৃহ-সরীস্থপ বিশেষ 

(1110 1710058 6601:0, [7610109.00)- 

[05 )। অঙ্গুলী নখবিশিষ্ট, স্ফীত; মস্তক 
অঞ্চাকার। টিকৃটিক টক্টক শব্দ করে। .. 

(২) ছেলেদের খেলায় দ্বিতীয় অঞ্জা,লীর 
উপর তৃতীয় অঞ্জা,লী স্থাপন করিলে যে 

আকার হয়। (ইহার নানা নাম আছে, 
হুগলীর পশ্চিমাংশে আদা, পূর্বাংশে ঢেণ্ডা, 
যশোরে এঁকড়া, ইত্যাদি )। 

টিক্-টিকী ষ্য. (হিৎ। ই* (11810016 -. 

টিএঞ্াল হইতে? ক্রিকাষ্ঠ হইতে ?)। 

বিপাদ কাষ্ঠ যাগতে দৌোষীকে বাঁধিয় 

ফৌজদারী, কাছারীতে বেত মারা হইয়া 
থাকে । (২) (ই* ৫০৮০০০%৪ হইতে )। 

আইন-লজ্বনকারী দোফীকে যে পুলিশ- 

কর্মচারী অন্বেষণ করে। 

টিকর!-.'ষ্য. (1) শাখাশ্রয়ী বর্গের পক্ষী 

বিশেষ (7106 1560-%/2119161%2010- 

06015910 00106001010 )| ছোট, 
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৮ আগাল। উপরে বাদামিয়। খয়রা,  ঞ্রেরণমূল্য চিহ্সপত্র। টিকিট কারটা__মূল্য 
পক্ষপুচ্ছ খয়রা। পুং স্ত্রী একগ্রকার। | লইয়া বেল গাড়ীর টিকিট দেওয়া । (কট 

শীতকালে বাদেশে আসে । ৷ করিয়া কাট! হয় বলিয়! )। 
টিকলী...ফ্য. (স* তিলক হইতে বা* টিকা; | টিকী...ফা, (চুটকী--চুটিকী হইতে। সং 
টিক+লী-টিকলী। হি* টিকলী)।। চূড়া, চুল হইতে ও* চুটি, ত্রস্বে চুটিকী)। 
চকুাকার ক্ষুদ্রধ্ড, প্রঃ _মুগের টিকলী--! মন্তকের কেশন্টুড়া। (অন্য নাম চৈতন- 

চকীকার মুগ-কলাইর' ভাঁজ। পিষ্ট £-বিশেষ : চুটকী। টিকী দেখিতে না পাওয়া_ মানুষের 
বা বড়া) আখের টিকলী-_আখের চক্ীকার, মুত্তি নহে, মাথার টিকীরও দর্শনাভাব। 
খণ্ড । | টিগার ..ষ্য. (ই? (0700016)। সরাতে দ্রবীভূত 

টিকা . ফ্য. (স* তিলক হইতে । ও* টিকা, | ওষধ | 
হি* টীকা, ম* টিকল|, টিকা)। (১) 'টিটকারি .'ষা, (স* ধিকার )। নিন্দায় ধিকৃ- 

কপালে গোরচনা-চন্দনাদির ফোট| বা; ধিক শব (টিঃ দেওয়া )। প্রাঃ--হাঁসিল! 

তিলক ; (২) রাঁজ। ও রাঁজপুত্রের কপালে; কেহ বা৷ অট্টাহাসে টিটকারি ( মেঘনাদৰবধ ), 
তিলক (রাজটক1) (২) বসস্তখোগ-.. ( টিটকারি-_টিটকার দিয়] )। 

প্রতিষেধ নিমিত্ত মান্য কিংব| গোরুব! টিটিভ য্য. (স*। ও* টেট|])। পক্ষী- 
বসন্তের রস-গ্রয়োগ | টিকা দেওয়_ বিশেষ। সম্ধ্যাবাঁলে টে-টে" রব করিতে 

বসস্তরোগের বীজ সংকামিত করা | করিতে উড়িয়া ষায়। বা" তিতই? (দ্রেখ)। 
টিকাদার .'যে . বসন্তের টিকা দেয়। টিন্-টিন ..ষ্. (সং তুঙ্া-_ উচ্চ হইতে)। কু 

টিকাদারি ''টিকাঁদারের কর্ম। (৪) (হি*. বস্তুর উচ্চ অবস্থানে, গঃ-কাপড় বহরে 
টিকিয়! )। তাঁমুক খাইবার নিমিত্ত অর্ডার. ছোট টিন্-টিন করিবে _উচ্চে থাকিবে, 
চুর্ণের পাতল বড়া । নীচে নামিবে না। টিন্টিনিয়া...ণ (টিন্ 

টিকার! "'য্য. ()। ছোটবড় ছুইট| করতাল-! টিন+ইঠ1) অর্পবিস্তার-বিশিষ্ট স্ব! 

বিশেষ। পুবকাঁলে হাঁতীর পিঠে রাখিয়া: রঃ 'ধাতু. (স* টিপ ধাতু প্রেরণ, চালন। 
বাজান! হইত। ও* টিপ ধাতু)। টিপি-চাপি, মর্দন 

টিকিং .'ষ্য, ( ইং (101116 )। গদী তোধক : করি, অঞ্জাদি সংবাহন করি, সংক্ষেপে 

বালিশের খোল করিবার এক শ্রাকার মোটা! লিখি? প্রঃ_ লোহার বাটুল টিগে করে 

ভোয়ালা কাঁপড়। : ফেলে চুর্ণ (মাঃ)) গ| টিপিয়!--সংবাহন 
টিকিট.''ষ্য. (ইং 80৩01 হি" টিকট, : করিয়া) গৌপনে সঙেকেত নিমিত্ত 

ও* টিকস )। প্রবেশ-অন্ুমতি-প হ; | মন্্র। নিমিত্ত অঞ্জা চাঁপিয়া) বোতলে 

মুল্য কিংবা অঙক-লেখ! পত্র। রেল-টিকিট ] ছিপি টিপিয়! বসাঁও। টেপা, টিপন, টিপনি। 
'*ষ্য, রৈলগাড়ীতে আরোহণের অধিকার | টিপ...ফ্য. (তু* স* টিগ্লনী। ও* টিপা )। 
পত্র। ভাক-টিকিট.''ষা, ডাকে পত্রাির! সংক্ষিপ্ত লিপি, ম্মারক-লিপি; কপালে 
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তিলক নিমিত্ত পিতগ্গবিশেষের উজ্জল হরিত 

ও নীলবর্ণ অগ্ঠাবিশেষের ক্ষুত্রাকাঁর চকু 

0168%1)8 )। দেখিতে নাট। গাছের মতন। 

শুটা, মন্থণ। চেপট।; ছুই তিনট! বীজ 

(ও* টিপা, হি" টিকালী)। (টিপ পরা। টাপ, 
দেখ); সেলাঈর এক এক ঘর। টিপন .'ষ্য.. আদাম চাটিগা ব্রন্ধদেশ ও বোম্বাই 

চাঁপ।, মর্দন। টিপনশীড়া...ফ্য, তীতের | প্রদেশে বিস্তর জন্মে। ( কণ্টী দেখ)। 

অঞ্জাবিশেষ) উঠা-নাম। করাইবাঁর নিমিত্ত (-টিল! ""ষ্য. (স* শ্বলী হইতে । হি* টাল1)। 

প| দিয়। ষে দাড়।-দ্ পরে পরে টেপা ৃ ডাঞঙ্গা।, পাহাড় (পূর্ববঙ্জো)। ঠিলা দেখ। 

হয়। টেপা ..ধাতু, (টিপ ধাতু আস্তে )। । টা .প্রত্যয়, (ব্যাকরণ দেখ ।টি দেখ): 

টেপাঁন| ॥ টেপা-টিপি -.ষ্য. পরম্পর টেপা, ৰ এক-সংখ্যানির্দেশে, 8--একটী টাক! 
মতে 

ূ 

থাকে। শু*টাতে গ্রচুর কষায় রস আছে। 

পরম্পর সঙেকত। চাই--অর্থাৎ ছুই তিন নহে। (টি স্বানেও 

টিপার1...ষ্য, ( স* ত্রিপুর হইতে )। ব্রিপুর| | টা বসিয় থাকে )। 

প্রদেশের লোক, ভাষ|। ৷ দীন “"ষা, (ই* 071 স* নাম বঙ্জা, বা* রাং)। 
রাং-লেপ। লোহার চাদর ( 01)-0180)7 

দস্ত--লেপ। লোহার ঢেউ তোল! চাদর 

(০০010 2860 11010-91)901) | 

টিম্টিম 'ব্য, (স* স্তিম ধাঁডু)। স্তিমিত 

ভাঁবে, প্রঃ£__সভ| টিম্টিম করে-_স্ভিমিত, : 
উৎসাহহীন হয় টিম্-টিমা, টিম্-টিমিয়!-.'ণ' ! 

অনুজ্জল, উতসাহহীন, প্রঃ-টিম্-টিমা : টু, টুক, টুকু, টুকুন" প্রত্যয়' (ব্যাকরণ দেখ। 

আলো-_অনুজ্জল। তু” স* টুণ্ট,ক্, তটিস্তোক। স* স্োক-_ 

টয়া, টেয়।...ফ্য, (টি টিটি রব করে বলিয়। টি] হি" খোড়া )। অল্প পরিমাণে, ওা-ওষুধ- 

+ইয়া__টিয়।। হি তোতা । স* নাম শুক। 

প্রাচীন বা" ও বর্তমান ও* স্থঅ।)। প্রসিদ্ধ 

হরিৎ বর্ণ শুক পক্ষী (7২০92 11700 

0891500606, 19125601915 (010012015 )। 

২১২২ আঙ্গুল দীর্ঘ হয়। পুং পক্ষীর 

চোখের কাছে কৃষ্ণ রেখা, গালে গোলাপী 
কন্ঠী |স্ত্রী পক্ষীর রেখ ও কষ্ঠী থাকে ন|। 

টিয়ারি.'ষ্য, (টেরি নামও আছে । ও* কণ্টী 

কাটা আছে বলিয়! | রাট়ে নাঁম টাউর- 
কাটা। স* তুষরী শব্ধ হইতে? তুবৰবরস্ত; 
কষায়ে স্যাৎ--মেঃ। যে ফলে কষায় 

রস অধিক আছে, তাহারই একট! চলিত 

নাঁম টেরি)। কৃষ্ণচুড়াদি বর্গের বন্য অতি 

কণ্টকী ঝাপুড়া ক্ষুপ-বিশেষ (0959911911719 

টুকু? অল্প সময়-পরিমাণে, পরাঃ-- একটু পরে 

যাচ্ছি, টুক চারি পরে (সৎ ত্র,টি হইতে )। 

টু"...ষা, (উ* শব হইতে | ট আগম। প্রায়ই র 

আগম হয়, রওট স্থান পরিবর্তন করিতে 

পারে )। প্রশ্নের উত্তরে উ* শব, গাঃ-_-এত 

বকিলাম টু-শব নাই। 

টুঅ। ..ধাতু. (বোধ হয় টু-্ট বা! তু-তু হইতে । 

পাঁলিত পক্ষী কুকুরকে তু তু শবে ডাকা 

হইয়া! থাকে )। টুআই--উত্তেজিত করি, 

পাঁথীকে উড়িতে ছাড়িয়া দিই। টুআনা। 

(টেকটাদে )। 

টুইল..*ব্য, (ই* ৮11 )। এমন বোনা কাপড় 

ষে স্ৃতার কোণা-কোণি ৰ! তেরচা রেখা 

দেখায় ৷ 
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টুক, টুকু...ষ্া (স* ত্র,টি; যথা, ্র/টিঃ স্ত্রী, টুষ্জা "ধাতু, (স* ক্রোটি--চঞ্চ | ম* টেক, 

সংশয়ে স্বল্পে হৃক্লা কালমানয়োঃ_ 

মেঃ। টু দ্েখ)। ত্র,টি কাল, অল্প 
সময়, প্র--একটুকু, একটু থাম, টুক ৰ 

চারি পরে হবে (টুক চাঁরি প্রয়োগ বাকুড়ায় ূ 

ও দক্ষিণ রাঁটেও আছে )। (২) অল্প 

পরিমাণ (স* স্তেক, টুণ্ট,ক হইতে | 

টোস, টোচ-চঞ, টোচণে টোচনে. 
চঞচ দ্বারা বেধন। হি* টুঙ্জানা, টুঙ্গীরন।-_ 
চঞ্/্বার 'ঠাকরানা। ও* টুক ধাতু। 
নদীয়ায় টুক)। টুর্গি--(পাথীর ঠোঁট 
দিয়) অন্প অল্প খাই, ঠকরাইয়! ঠুকরাইয়। 

খাই, এক একট! করিয়।! খাই । টোঙা।। 

ও* টিকিএ, হি" ট্রকসা)। টুক-টাক...বা.  টু্গী- “ব্য. (স তুঙ্জা-_উচ্চ হইতে । ও, 

(টাক উপচর শব্দ )। ছোট খাট (কাজী। 

টুক...ধাতু, (স* টীক ধাতু টাকা লেখা 

হইতে । তু" হি" টীকনা-_লেখা, বা* টাকা 

_-সেঁআট। টুকি- স্মরণার্থে লিখিয়| রাখি, 

পঃ_কথাগুলা টুকিয়! রাখ, নতুবা ভুলিয়া 

যাইবে । টৌক1 | (তু* টিপ)। টোকা "' : 

ধাতু, (টুক ধাতু আস্তে )। টোকান! | 

টুক্-টুক .'টক্-টক দেখ। 

' টুকনী-*'টুকরী দেখ। 

টুকরা-.'ষ্য, (স* .স্তোক-টুক+রা, টুক- 

করা । হি" টুকড়। )। ক্ষুপ্র অংশ, টুকরা" 

টাঁকরা...ষ্য. (টাকরা উপচর শব্ধ )। কাটা, 

ছড়া ছোট খণ্ড । টুকরা করা--ছোট ছোট : 

খণ্চে বিভন্তু কগ, খণ্ড খণ্ড কা । 

ট্ুকরী...্য. (তু* হি টোকরা_বড় ঝৌড়া, 
টোকরী-ছোট ঝুড়ী। বাঁ* টোকা, ও*. 

টৌকেই, শব্ব হইতে । টৌকা_-ছোট 

বাপি, টোপরের আকারের বৃষ্টি-নিবাঁরক : 

টুঙ্গি)। উচ্চ ও অন্ত গৃহ হইতে পৃথক গৃহ, 

প্রঃ-নান! রত্বে নির্মিত টঙ্গি শতে শঙে 

(কৃত্তিঃ অযে। ), খিড়কি উত্তর ভাগে জল 

টুঙ্গি তার আগে (কবিকঃ)। (জল-টুর্ি 
জলাশয়ে নিমিত উচ্চ গোল গৃহ); 

পায়রা বসিবার উচ্চ মাচ। ( স* বিটঙক )। 

টুট ..ধাতু, (স* ত্র/ট ধাতু ছেদন, বিদীণ- 

ভাবে । তু স* ত্রঃটিঃ_ স্বল্পে )। টুটি_ 
ন্যুন হই, স্বল্প হই, প্রাঃ--টুটি যাকু জল 

(কবিক: ), তৌমাঁর টুটিবে মান মোর যাবে 

জাতি প্রাণ (ভাঃ)' টুটা॥ টুট "যা. 

(স* ভ্রঃটি)। নুনতা, হানি, প্রঃ 
মরাই-টুট--মরাই গোলাতে ধান রাঁখিলে 

শুখাইয়! পৌক! খাইয়। যে ন্যানত ঘটে। 
টুট।..'ণ. বিদীর্ণ, গ্রঃ-__ভীঁঙা।-টুট। ( হি": 

তে টুট।__ভাঙ্গা)। টুট।..'ধাতু. (টুট ধাতু 

আস্তে )। টুটান|॥ প্রাঃ আহার টুটান 

দেবী দ্রিবসে দিবসে ( কবিকঃ)। 

আঁচ্ছাদন। যথা, কবিকণ বিয়নী চাঁলনী । টুটি, টুটি''ষ্য, (স* তুডিমুখ, চঞ,) 

ঝঁবট। ডোম গড়ে টক! ছাতা । টোকার 

সদৃূশ--টোকারা, টোকরা ; হ্ৃস্বে টোকরা)। 

বংশত্বকনি্িত ছোট পাত্র, পাতিয়। | (অপ- | 

ত্রোটি_চঞ,। ও, টুণ্টি। ম* টোচ, টো 

_চঞ্চ।)1 ক প্র১টু টি টিপিয়া মারা, 
টুটি ধরা--গল| বসা । 

ভরংশে কোথাও কোথাও টুকনী, বথা, কক্ষে টুটি (গ্রা").য্য, (স* আুটি)। টি, করতব্যে? 

ঝুলি টুকনি হাতে )। ৰ হানি বা ন্যুনতা। 
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টুন .'টোয়াইন দেখ । কর্ম। টুম্টামিয়া..ণ, (ইয়া প্রত্যয় )। 
টুন্টুন-''ব্য. টং-টং দেখ । নগণা, গ£_ টুম্টামিয়া পুজা | 

টুন্টুনি.*'ষ্য, ( টুণ্ট,ক, তুন্ন-ৰায়। ও* ছ)চ- | টুমুর'**ষ্য. ( স* তুব্বরিকাঁ, তুব্বরী)। অড়র 

মুনিঅ।)। শাখাশ্রয়ী-বর্গের ক্ষুদ্র পক্ষী- | দেখ। 

বিশেষ (0106 1701217 18110:0110, টূল..*ষা, ( ই* 50001) পৃষ্ঠহীন কাষ্ঠাসন, 

01701015705 90101185) | ৬1৭ আঙ্জুল " চউকী। 

দীর্ঘ, কিন্তু; ডাক-_টুউই-টুউই-_উচ্চ। ; টুলটুল “'য্য. (ছুল্গুল হইতে )। ক্ষত 

চঞ্চ। ও মন্তক সমান দীর্ঘ । চট; সনু ও | বস্তুর দৌলনে। (২) (স* তুল হইতে )। 
দীর্ঘ। এতন্বার! পাতার ধার সেলাই করিধ। ; তুলার মতন কোমল নমনীয় দ্রব্যে। 

বাসা নির্মাণ করে। (এই হেতু স* নাম! (তু তল্তল )। প্ঃ--পাকিয়! ফুঁলিয়া 
তুন্ন বাঁয়, সোচিক )। পক্ষ খয়র! | প্রঃ-- ; টুলংটুল করিতেছে। 

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গা টুনি (চৈ; । টুলো! ''ণ. টোল দেখ। 

চঃ)। (২) শাখাশ্রয়ী-বর্গের ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেম | টুসকি ' যা, (স* ছোটিক|_বর্ণ-বিপর্য়ে 

(11) 90511 ৬৪10101,01500019 টোছিক1-_ টোসিক__ টোনকি। ম* 

01516205 )| ভূমিচর, ঘাস ও শসাক্ষেত্রে চুটকী )। বুড়। আঙঞ্গ/ল বেগে মাঝের 

বেড়ায়। ৫1৬ আঙ্গুল দীর্ঘ। পুচ্ছ স্ব আঁা।লে পড়ি শব, ৩াঃ__টুসকি মারা। 
গোলাকার । উরের পাল খয়র! বা! কাঁল, ; টুসী-'য্য (হি*টু;সী_কলি, টুসা-- অঙ্কুর) 
চ&) কূমশঃ স্ৃচল। ফলের কষী। 

টুনি "টুনটুনি দ্েখ। টেঅরা, টেওরা '*ষ্য. ( স* তির্ষক হইতে 1?)। 

টুপী..ফা, (হিং ম* উর্দু টোগী, ও* টোপি। নদী কুপ প্রভৃতি হইতে জল তুলিবার চেকী- 
স* স্কট হইতে? তু" ফোটা__টোপ1)। | কল। অন্ত নাম লাঠা। তির্যক বাঁশ ৰা 

মাথার গোলাকার আবরণ টুগীআল! : কাঠ উঠে নামে বলিয়! টেঅরা? (বাকুড়ায় 
'“ষ্য. (আল! প্রত্যয়)। টুপী মাথায় | নাম)। 
আছে যার) টুপী-বিকে,তা। টেক সই ..৭. (টিক ধাতু দেখ )। টেকা 

টব, ট্ব-টুব ..ফ্য. (ডুব হইতে )| জলাঁদি- ; থাকা সহিতে পারে যাহা, স্থায়ী, াঃ_ 
দ্রব্যে ক্ষুদ্র বস্ত/র নিমজ্জন-শবে, 9.১ 1 কাপড় দেশী হইলেই টেকসই হয় না । 

জলে টিল ছুড়িলে টুব করিয়া ডবিয়া বায়। টেক ''্য. (ন* টগ্ক-খড়ীকোষ। টক্ক__ 
টব "বা, বৃহৎ বন্ত। ডুবিবাঁর শবে, ৫4 | টাক_টোক। তু ও অণ্টা-স' কটি)। 
তাল জলে গড়িয়া টব করিয়! ডূবিয়া কর্টিবস্ত্রে কোষ, €.2--টে'কে টাকা রাখা 

যায়। নিরাপদ নয়, টে*ক-ঘড়ী ''যে ছোট ঘড়ী 

টম্-টাম-..ফ্য, (টাম উপচর শব্ব। টুম্_] টেকে রাখিতে পারা যায়। (২) নদীর 

ন* টুণ্টক--দ্বপ্পে_মেঃ)। নগণ্য, তুচ্ছ | বাঁকের মধ্য ভাগ। টেক-খর ''ণ. ( সং 
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টঙক__কোপ, খর_কর্কশ )। কোপে 1 বলিয়া জ্রিকণ্টক নাম। ক) দ্ধ হইলে পিঠের 

কর্কশ, টাকা-প্রাপ্তবিষয়ে কর্কশ, , পাখনা ঠীড়াইয় উঠে; এবং মাছটা 

চাহিবামাত্র টাকা পাইতে ইচ্ছা করে কে্কো শব করিতে থাকে। কাবাসিয়! 

যে। (স* টঙক শবের অনেক অর্থ টেঙারা ''শাদ বলিয়। কাবাসিয়া অর্থাৎ 

আছে; যথা, টঙেকা নীল কপিখে  কার্পাসবর্ণ। বড় হইলে নাকি একহাত 

চ খনিত্রে টঙকণেহস্ত্য়াম ৷ জঙজ্ঘায়াং স্ত্রী দীর্ঘ হয় ( 1170:0169 ০9.2.91003 )। 

পুমান্ কোষে কোর্পাসিগ্রীৰদারণে মেঃ | টেঞ্জা ..ষ্য. ( বাঁকুড়ায় নাম)। জল তুলি- 

বোধ হয় খনিত্র, টাঙ্জীর আকার হইতে ূ বার লাঠা কল। (টেঅর। দেখ) । 

নদীর টেক বলা হয়)। টে-টে” .'বা, (অন্ুকার শব | তু* চেঁে, 

টেকাঁ..ফা, (টিক ধাত দেখ)। ম্বিতি, চি-চি)। সদাজাত শিশুর কন্দন-ধ্বনিতে | 

থাক । _. টে-টেআনা, টেটে'আনি। 

টেকো “'ষ্য. (স* তর্ক, ও* টাকু, হি" টেড়া..ণ. (স* তির্ষক। ও* চে! তেড়া 

টুকবা। তর্ক। হইতে টাকু হইবার কথা। | দেখ)! তির্ধক, বক্, পঃ-টেড়! কাঠ) 

টাকু হইতে টাকো-_টেকো হইতে পারে। | ধন, ছুঃশীল, গ্রাঃ_টেড়। মেজাজ ( হি 

বোধ হয় টাকু+উয়--টাকুয়া_টেকো৷ | টর্রা)। টেড়া-বাকা "৭. (প্রায় সহচর 

মনে করা ঠিক)। চরকার লৌহ-শলা। শব )। তি্ধকভাবে বাকা | টেড়ি "'টেরি 

টেকো ৭. (টাক+উয়া)। যার মাথায়! দেখ। 

টাক আছে। টেনা...ষ" (সং তন্ত্র হইতে তান, টান । শুং" 

টেক্কা '.ণ. (স* এক হইতে । একক-_একী-- | গুবাঁণে টান।_হ্ৃতা; ও টনা। ঢাকায় 

টেন্ক। ৷ ট আগম) । প্রথম, অদ্বিতীয় ।.."্য. | তেন1)। ক্ষত ব্জ, বন্তথ্ড; ছোটটছেড়া ' 

উৎকর্ষ, প্রতিঘন্দিচা, _-টেক্কা দেওয়া! ] কাপড়, নেকড়া, পঃ-শতর্গাটি ছড়া 

_-গ্রথম হওয়|; প্রথম তাস। টেনা করি পরিধান (ভাঃ)। 

টেক (প্রাৎ টেনৃক).ষ্য, (ই* 89 )। | টেপা 'টিপ ধাতু দেখ। 

রাঁজকর। টেক্স-দারোগা '*(দারোগ। দেখ)। | টেপারি ষ্য. ই” 9078%061) নামহইতে? 

টেক্দ-আদায়কাঁরী কর্মচারী । ফল টেপ! যাঁয় বলিয়া টেপারি নাম বোধ 

টেষ্ার!...ষ্. (সং ভ্রিকণ্টক | ও** কণ্টিআ। | হয় না)। বঙ্জানাদি বর্গের বর্ষায়ু ফলশাক 

তেলুগু শেঙ্াল অর্থাৎ শৃঙ্জাল-__শৃর্ভা- বিশেষ (0806 29095106115, [31)999115 

বিশিষ্ট?)।  অশকলী মহস্তবিশেষ | 260%878 )। ফল ছোট, বেগুনের মতন 

(018010065 %10২005 )। কাদার মাছ, |. বহুবীজ, কিস্তু, অশ্বগণ্থার ফলের মতন 

৯:১০ আঙ্গুল দীর্ঘ য়। লালচিয়।, কদাচিৎ | ফুলের বহিচ্ছদে আবৃত থাকে ' এই গাছ 

কাঁল হয়। গায়ে পাঁচট। লম্বা ডোর! থাকে | ; বিদেশী, পেরুদেশের; বন্ টেপারিও 

দুইপাঁশে ছুই এবং পিঠে এক কীট। আছে । আছে, কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। 



[ ৩৭৭ | 
.স্পপ্পপপপ 
টেপির'*ষয, (ই* (8017) । আমেরিকার | টেস..'ণ. (টপ হইতে? টেশস-টেসা দেখ )। 
চর্ম হম্বগল দীর্ঘ-ওঠ চতুষ্পদ বিশেষ | 

টেবিল.''ষ্য*ঃ (ই* 6891০) পাঁদবিশিষ্ট 

কাষ্ঠ প্রন্তরাির পট, মেজ; পদক ব 

রসিক, প্রঃ-টে"স ফিরিজী-_যে ফিরিজ্গী 
ইংরেজীতে অনর্গল রসিকত। করে--( উপ- 

হাসে ) অর্থাৎ পারে না। 

সারণী। টেোসটোস'"'ব্য, (টনটন দেখ। টদৃ-্টস 
টেবে।'-'টাবা দেখ। হইতে অশিষ্টত ও গ্রাম্যতায় টে"মূ.টোস )। 

টেয়া.**টিয়া দেখ। রসপূর্ণ ভাবে, প্রঃ-টেমূটেস করিয়। 
টের .'ষ্য. (স* তীর-_নদীকুল )। প্রান্ত, গ্াঃ 

--গীয়ের এক টেরে ঘর। 

কতকগুলা কথা শুনাইল--এমন রস দিয়! 

যে তাহাতে কৌোধ জন্মে। টে'ন্-টোসা, 
টের '*ষ্য. (স* তীর্থ হইতে । তু* ঠার। স* তীর্থ | টে”স্-টেসিয়!."*ণ ( আ, ইয়া, প্রত্যয় )। 

শব্ধের নানা অর্থ আছে; তন্মধ্যে শাস্ত্র! রসযুক্ত, ছল-পূর্ণ, গ্ঃ-টে'স্-টে"স! কথ! । 
উপায় আদ বাঁ উৎপত্তি, গথ-_মে£)। ; টেটনুর...টইটখুর দেখ । 

ইঞ্গিত, সণ্ধান, গ্াঃ_-ক্রোধ হলে মৌন ; টোকরী .*টুকরী দেখ। 
তাৰ কেহ টের পায় না।” হাসনে দিলেক | টোকা..'ষ্য. (? স* রক্ষ! হইতে ? তু টোবরী, 

টের মাহুদ্যা পাতর (মাঃ)-মাহ্দ্যা  টুকরী, ও* টোকেই। ও* টোক| )। বৃষ্টি- 
(মহামদা ) পাত্র হাসন নামক সেনা-। নিবারক গোলাকার ছোট আচ্ছাদন, . 

পতিকে টেরা 'দ্রিলেক-ঠার করিল। ঝাপি, প্রঃবিয়নী চালনী ঝাঁটা ডোম 

টের-টার ..( টার উপচর শব্ধ )। টের। গড়ে টোকা ছাতা! ( কবিকঃ)। 
টেরচা..*টেড়চা দেখ। ৷ টোকা.**ষ্য, (টক্-টক ধ্বনি হইতে )। টক্- 

টেরা.,'ণ. (স* টেরক | হি* টগরা, ও* টেরা। | টক ধ্বন করিয়। আঘাত, গাঃ_কপাটে 

স* তুণ্ডীকেরী হইতে .টেরক ?)। বক্চক্ষু। টোকা মার-_আঙ্খুল দিয়! মৃছ আঘাত 

(081135 )। করা। 
টেরি “যয. (স* তির্যক হইতে |টেড়! দেখ )'। | টোকা...টুক ধাতু, টুঙ্জ ধাতু দেখ। 

তির্যক সীমন্ত, মাথার চুলের তির্যক বিন্যাস | টো ..'ফ্য. (স'তুঙ্জা। তু* টঙ্জা, টুঙ্গী)। 
( টেরি কাট1)। 

টেরী..*টিয়ারী দেখ। 

টেরেন, টেন.-'টেন দেখ। 

টেবেম, টেম -ট।ম দেখ। 
টেলিগ্রাফ, টেলিগেরাপ (গ্রা*).*"ষা, (ই 

€9161201) )। তার-যোগে সংবাদ । 

টেলিফোন...ষ্য, ( ই* 161601076 )। তাঁর- 

যোগে কথাবার্তা, নু 

উচ্চ অন্নতূমিখণ্ড। টোজ্গী, টু্গী.' 
টোঙ্গ অপেক্ষা অল্প-পরিসর ভূমি। এই 
ভূমি প্রায়ই হুচ্যাকার | 

টোঞ্জর, টোঙ্জার! '.৭. (প্র্কৃতিবাঁদ অভিধানে, 

“টোগ্ার-_তোঁমর__তৈমুর শবজ”টোগুার- 
সদৃপ-_টোগ্ার। )। শ্রেচ্ছভাবাপন, কু- 
চরিত্র, মন্দ, গ্রঃ-_টৌঙ্জার লোৌক, টোঙ্গর 

জমি--অনুর্বর | 
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টোটক1 .'ষা, (স* ততৎকাল হইতে বা, 

টাটক!; টোটক! শব টাটক! শবের বূপা- 
স্তর। টাটকা-টোটক, টোটকা-টোটকী, 

ছুই রুপ আছে। হিতে টোটকা --অর্থে 
মন্্র। স* তন্ত্র হইতে টোটক! ?)। তৎকাল 

ফল পাঁইবার ওষধ বা মন্ত্র টোটকা- 

টোটকী...ফ্য, (টোঁটকী উপচর শব্দ )। 

টোটক । 

টোটা..'যয, (স* চুত__আজ-হইতে চুতাঁ- 
তোতা--টোঁটা। ও* তোটা )। আম়ফলে।- 

'“ষ্য. সেকরা যে বিধনী দ্বারা টোপ 
| তুলে। টোপসা''ণ. (টোপ+-সা-. 

। সাদৃশ্ে)। টোপ-্ফীত বুদৃবুদ-সদৃশ। 
| টোপ! "“ষা. বুদবুদ, প্রঃ টোপা-টোপ! 
৷ বৃষ্টি, টোপা-পানা_পানা দেখ। 
৷ টোপর ..ফ্য, ( টোপ+র হইতে? সৎব্রপু_ 

রাং। ত্রপু-তাপুব_তোপর-_টোপর 1) 

ববের মাথার মুকুট, রাঁংতা (ও সোলায়) 

নিষিত ত্রাপুষ (ন*)। 

টোপ! .*টোপ দেখ। 
দ্যান, গ্রঃ-ছুইদিকে টোট! সব যেন টোয়াইন, টুন "'যা. (ই* (910 )। পাঁক- 

বৃন্দাবন ( চৈ চ$)। (অগ্রচলঃ )। 

টো .ষ্য. (স* ত্রুটি হইতে ?)। আখ- 

গাছের অভ্যাপাঁত-বিশেব। কাটের দ্বারা 

ছোট ছোট গাছের কলি নষ্ট হয়। এই 

কীট বা পোকা শাদ! ছুর্গ'্ধ | 

টোটা..টুট ধাতু দেখ। 
টোটা ““ষ্য. (?)। বন্দুকের কাত । 
টো-টো..*ব্য. (স* অট ধাতু ভ্রমণে। তু* সৎ 

অটাটা।)। উদ্দেগ্তহীন ভ্রমণ, গ্রঃ-টে|-টে 

করিয়। রোদে বেড়ায়, (প্রায়ই বল। যায়, 

বোলে )। 

টোড়ী-*'টোরী দেখ । 
টোঁপ-'*ষ্য. (স* লোভ হইতে । ল স্বানে ড-ট 

হইতে গারে। তৃৎ লৌভের নিকটে যদি ফাঁদ 
পাত! যায় (ভাঁঃ)। ও* থোগ, হি* টোপ। 

দেওয়া হৃতা । 

। টোরী .রাগ-রাগিণী দেখ। 

টোরী ''ব্য. (স* তুব্বরী ইতি তোরী--ভাঁব- 

প্রকাশে )। সর্ধপ-বিশেষ। 

টোল.'“ষা. (সংস্কৃত নহে। ও* ম*তে নাই, 

সে সে ভাষায় মঠ, চৌপাড়ী। হি* টোল-_ 
সভ।, মণ্ডলী । হি* টোলা_-পটা। স* তল, 

। সম্বল হইতে টল, টোল। তু* টোল!)। 

_. সংস্কতবিদ্যালয়। টোলুয়া, টুলো '*৭. 

| (টোল+উয়!)। টোলে শিক্ষিত, টোল- 

সম্বণ্ধীয়। 

টোল "যয. (স* তল। ও* টোলা )। তৈজম 

পাত্রাদিতে জাত ওল বা নিষ্ন অংশ। টোল 
থাওয়া, পড়া--তৈজস পাত্রের কোন অংশ 

বসিয়। যাওয়।। 

ম* নাম আঁমিষ)। মৎস্যাদি ধরিবাঁর। টোল ''ষ্, (ই* 0911) পথ কিংব। শাকো 

আমিযাঁদি লৌভ। কথায় ( অশিষ্ট ), টোপ 
ধরে ন! ঠোকরায়__ছলন! করে। 

টোপ "'ষ্য. (স" স্কট হইতে ফোটা, ফোট। 
শবের বর্ণ-বিপর্যয়ে টোঁপা ?)। বুদবুদ, 

দিয়া যাইবার অনুমতির মৃল্য। 
টোল! ''ষ্য. (স* তল। হি* )। পল্লী, নগরের 

পাড়া। টোলী, টুলী .'(টোলা+8ঈ)। ছোট 

পল্লী। 

বুদবুদ আকারে স্ফীত অঙ্জা। টোপন! | টোসকি, টুসকি..'ষ্য. (স* ছোটিকা। টু্কি 
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দেখ )। অঙ্জুলিক্ফোটন। (হাই উঠিলে 
তুড়ি বা টুসকি দেওয়া নিয়ম আছে । 

কারণ অন্যমনস্ক হইয়। হাই তুলিলে 

কখন-কখন নীচের চোয়াল এত অর্ধিক 
নামিয়া যায় যে তাহা সহজে উপরে উঠে, 
নাঁ। হাই ভুলিবার সময় ছুই আঙ্গুল 

একত্র করিতে করিতে চোয়ালেরও অনুরুপ 

কিয়া স্মরণ হয়, তখন বিপদের শঙ্কা 

থাকে না )। 

। 
1 

| 

ঠক "'ধাতু. (স* শ্বগ, ইটগ ধাতু গোপনে )। 
ঠকি- প্রতারিত হই, প্রঃ-_কাপড় কিনিতে 

বেশ ঠকিয়াছে; ক্লান্ত হই, এাঃ--কাঠ 

চেলাইতে চেলাইতে ঠকিয়। গিয়াছে । ( ও* 

থক ধাতু) ঠকা, ঠকন ॥ ঠকা..'ধাতু. ঠক 
ধাতু আস্তে )। ঠকানা ॥ ঠকা-ঠকি...ষ্য, 

পরস্পর প্রতারণা 'ছুরুহ কাজ। ঠকাঁনিয়া '' 

৭. (ঠকাঁন+ইয়1)। যাহাতে ঠকাঁয়, গাঃ-- 

ঠকানিয়৷ কথা, কাজ । ঠক, ঠগ-**ষ্য. ( 

স্তগ- ধূর্ত )। ধূর্ত; ধূর্ত দস্থ্য, নরহস্ত ; 
প্রাঃ--ঠেকেছে ঠকের ঠাই আর যায় কোথা 

( মাঁঃ)। দৃষ্টাস্তে, ঠক বাছিতে গা উজাড় 

টাম.*"ষা, ( ই* ঠাছা)25 )। লোহার রেলে 
চালিত ঘোড়ার গাড়ী । ্ 

ঢোজারি, তেরেজারি '*ষ্য. (ই* 01685015 )। 

সবকাঁরী কোষ । _-দলের সবাই ধূর্ত। ঠকাম ''ষা. (ঠক 

টেন "যা. (ই 01810 )| রেল-গাড়ীর শ্রেণী, +আমি )। ঠকের বৃত্তি, কাজ। 

বেল-গাড়ী। ঠগ "ঠক দ্েখ। ঠগী 'ণ. (ঠগ+ঈ)। 

নই ঠগ-- ধূর্তনরহ্তা-সন্বপ্ধীয়।. ঠগ-দমন* 
ঠ। সম্ব্থীয়। * 

5.."ষা. (স+)। বাঞ্জন বর্ণ, অক্ষর বিশেষ . ঠং-ঠং**ৰ্য, ( অনুচর শব )। কাঁহস্ত বাদ্যে। 

ঠক, ঠকৃ-ঠক'."বা, (স* স্তক, ষ্টক ধাতু । ঠন্ঠনানি ॥ 

প্রতিঘানে )। কঠিন বস্ত;র গ্ীতিঘাতশবে, : ঠনকা'ষ্য. (স+ স্তন4+বা" কা।তু* স্তন 
প্র-_নাইর উপর ভাতুড়ী পিটিলে ঠক্-ঠক 
শব হয়, শীতে ঠাতে ঠাতে ঠকৃঠক করিয়| 

 ঠন্ঠন-*'ব্য. (অন্ুচর শব )। কাংশ্ত পাত্রাদির কাপে। লক্ষণায়,ছুই দ্রবোর ঘ।ত-প্রতিঘাত, 

াঃ-_বাড়ীতে টাকা ঠক্-ঠক করিতেছে । । 

ঠক ঠকি..“ষা. যাহা ঠক্-ঠক করে। ঠক্-$কি 

তাত.''যে তাঁত চালাইবার সময় ঠক্-ঠক 

শব হয় (মাকু চাঁলাইবার মেটা ধারের 
কাঠে মাথ! ঠোকাতে ঠক্ঠক শব হয়, 
(717-50006 1001) | ঠকৃঠকি.*কঠিন 

ব্যাপার । ঠক্ঠকানি-.'ফ্য, ঠক্ঠক ধ্বনি। 

ঠক্ঠৃক.**বা. ছোট কঠিন বস্তুর মৃছ 
প্রতিঘাত শব্দে। ঠৃক ধাতু দেখ। 

হইতে হি* থন)। দুধের চ।পে প্র্থতীর স্তন- 

গীড়। | ( কোঁথাও কোথাও থুমকা বলে )। 

আঘাত শব্দে। ঠন্ঠনানি॥ ঠুন্ঠ্ন-''ব্য, 
ক্ষুদ্র লঘু কাংস্তাদির আঘাত শবে, প্ঃ-- 

ঝাঁড়ের “কলম ঠুন্-ঠুন করে। ঠুনকা.*.ণ. 

(ঠুন+কা)। ঠুন করিয়। তাঞ্জো যাহা, 

ভঙ্জর, প্র;-ঠুনকা! কীচ। 
ঠমক..“ষ্য. (স* ধাম হইতে? ঠাম দেখ। 

থমকা ধাতু দেখ। হি* ঠূমক )। তালে 
তালে নৃত্য, চলন) হাবভাব-সহ গতি- 

ভঞ্ি (থামিয়। থামিয়া চলন হইতে ? 
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নৃত্যের সময় পায়ের ঘুজ্ব,রের ঠুন্-ইন শব্ধ 
হইতে ? তু* হি* টমক--তাঁল ঠুংরী)। ঠমক 
'**ষ্য, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 

ঠর্-ঠর..'ব্য, (থর্-থর দেখ)। কম্পে, প্রঃ 

রাগে ঠর্ঠর করিয়। চলিয়। গেল_-কৌধে 

কাঁপিতে কাঁপিতে | ঠর্-ঠরানি | 

ঠা ..য্য. (সং দৃষটি। তু* ঠাওর )। দৃষ্টি, সুখ ? 

গ্রঃ-ঠায় জিনিসটা আছে দেখিতে 

পাওনা? 

ঠ| ."ষ্য. (স" শ্বান-ঠাঁন_ঠাই_-ঠ1| তু* ও* 

ঠ1)। স্বান। এক ত্বান, প্রঃ--হাত পা 

ভাঙ্গিবে যেন বসে থাকে ঠায় (মা) ঠায় 

ঠায় জল ফঁড়াইয়াছে-_-ত্বানে দ্বানে। ঠাই 

দেখ। 

ঠ...*ব্য, (স* স্বা ধাতু)। স্থির বাঁ ধীর-ভাঁবে, ৰ 

মন্দ মন্দ, 27721 বাজানা। ঠ-91 দেখ |! 

ঠাই-.'ব্য, (স*ষ্টৈ ধাতু শবে) ঠাশবে, 
গ্রঃ_-ঠাই করিয়! চড় মারিল। 

ঠাই ..ফ্য.(স্*স্বান। স*গ্রা' ঠাণ_গা--। 

কহ জননীর ঠান (জ্ঞাণদাস); প্রাচীন ূ 

বা*ঠাঞ্ি)। শ্বান) ভোজনস্বান, পা 

ঠাই করা (ও* ঠ| করা )। ঠাই-নাড়। .-গ, 

ষ্য. খ্বান পরিবতিত ; এক স্বান হইতে অন্য 

স্বানে অস্থায়ী বাঁদ। ঠাইএ, ঠি'এ “স্বানে, 

নিকটে, ঞঃ--আমার ঠাইএ, ঠিএ এখন 
পয়স| নাই । (প্রাচীন ঠাঞ্জ, গ্রঃপসারীর | 

ঠাঞ্চি অন্ন (চৈঃ চ£)--ঠাই-নিকটে। 

ঠাওর, ঠাঅর, ঠাহর '*ষ্য. (স* দৃষ্টিগোচর 
হইতে ? দৃষ্টি-হাঠ_ঠি--ঠ1) গৌঁচর-- 
ওচর__ওঅর| দৃষ্টিগোচর--ঠ1-গর ঠা- 
অর। হ আগমে ঠাহর। হি* ঠহরনা, ও* 

ঠউরিবা--দ" স্থির হইতে, অর্থ থাকা । তু" 

ূ 
ৃ 
ূ 

। 

1 

বা* ঠার)। দৃষ্টিগোচর, অনুভব, গাঃ-- 

রাতে পথ ঠাওর হইল না, ঠাওর করিয় 
দেখা-_নিরীক্ষণ করা । ঠাওরা.''ধাতু, 

ঠাওরাই-_ দৃষ্টিগেটর করি) অনুভব, 

অনুমান করি। ঠাওরান। ॥ 

ঠাকরণ ..ঠাকুরাণী দেখ। 
ঠাকুর ' ষ্য. (স* ঠন্কুর-_অর্বাচীন স*।. তু? 

হিতে ঠাকুর__ নাপিত, ঠাকুরাণী-_নাপি- 

তিনী। ও* ঠাঁকুর_দেবতা )। আর্য, প্রভু, 
কর্তা, গ্ঃ-দানীর ঠাকুর (জ্ঞানদাস ); 

ব্রাহ্মণ, গঃ-_বামুন ঠাকুর ; দেবতা, গা; 

_-ঠাকুর-দেবত! (সহচর শব); পিতা, 

প্রাঃ পিতা-ঠাকুর (সহচর শব), বাঁপের 

ঠাকুর "পিতার পিতা) শ্বশুর, প্রঃ 
ঠাকুর-জামাই "-শ্বশুরের জামাই ; পাটক- 

ব্রাহ্মণ (কলিকাতায় আধুনিক প্রয়োগ )। 
ঠাকুরাণী, ঠাকুরণ "যা. (ঠাকুর স্ত্রী') | মান্ত 

নারী, ব্রাঙ্মণী, গুরুপত্বী, দেবী। ঠাকুরালী, 
ঠাকুরাপ-''ষা. (ঠাকুর+আলী। তু* উতব 
রাঁলী )। ঠাকুরের যোগ্য বাবহার। ঠাকুর 

ঠৃকুর-"“ষ্. ( ঠুকুর--উপচর শব )। ঠাকুর। 
ঠাকুর-বাড়ী'..ফষ্য. দেবতা-বাটিকা | ঠাকুর 

মাঁড় ''ষ্য, (স* মগ্ডপ- মাড়) দেবমগ্ডগ। 

ঠাকুর-সেবা.'ষ্য. দেবপৃজাদি। ঠাকুরের 
দুয়ার ধরা--দেবতার আশ্রয়-লাভেচ্ছায় 

ঠাকুর-মগ্ডপের দ্বার গ্রহণ করা,ঠ!কুর অতী্ট 

সিদ্ধি করিবেন এই বিশ্বাসে থাক । ঠাকুর 
াড়য় হত্য। দে ওয়! _-অভীষ্ট-লাভের আশায় 

ঠাকুরের নিকী অনাহারে আত্মহত্যা! করা, 
অনাহারে পড়িয়! থাক1। ধন্ন। দেওয়া” 

ধরণা--স* ধারণ|--আত্মসমর্পণ করা। 
ঠাকুরের তর হওয়া-ঠাকুরের আবির্ভাব 
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হওয়।। ইহার পুর্বলক্ষণ, যে ব্যক্তিকে ভর ূ 

হয় সে নিরস্তর মাঁথ! চালে, নির্বাক হইয়া; 

থাঁকে, কদাচিৎ বিড়বিড় করিয়। বকে, ূ 

ইত্যাদি। ঠাকুর পিতা) শ্বশুর এবং 

শ্বশুরের ভ্রাত1। ঠাকুরজামাই "'শ্বশুরের 

জাঁগাঁই, ননদীর স্বামী । ঠাকুর-বী ''শ্বশুরের 

বী, ননদী। ঠাকুর-পে! **শ্বশুরের পুত্র, 

দেবর। ঠাকুর-দাদ1.''ঠাকুর-তাত,। মান্ত 

তাঁত, পিতামহ, মাতাঁমহ। (সঙ্বোধনে 

প্রায়ই দাঁদামশায়)] ঠাকুর-ম।-'*পিতাঁর 

মাতা, (সম্বোধন প্রীযই, দিদী কিংব! 

দেদী-মা ; মাতার মাত1_আফী ) | ঠাকুরণ- 

দিদী..*ঠাকুরাণী দিদী, মান্তাঁ ভগিনী। 

ঠাকুরাণ '*ষা. (ঠাকুরালী শব্দের অপ- 

ত্রংশে )। ঠাকুরালী, গাঃ-এ তোমার 

কোন ঠাকুরাণ (জ্ঞানদান )--অপ্রচলঃ। 

॥ট ..ফ্. (স* শ্থিতি হইতে । 9* ঠা )। (১) 

স্থিতি, আধার, .প্রাঃ--মাটির প্রতিমার ঠাট 

অর্থা২ কাঠাম। (২) সেতার বীণা প্রভৃতি 

স্তরের পর্দা বা সরণী-সমূহের বিশেষ স্িতি। | 
অচল ঠাট ..যে যন্ত্রের (যেমন বীণার) 

পর্দা ব! ঘাঁটি সরাইতে হয় না। সচল ঠাঁট : 

“যে যঙ্্রের (যেমন সেতারের ) পর্দা বা 

ঘাটি সরাইতে হয় । (৩) সৈন্যশিবির, ওঃ: 

কুড়ে ঠাট ডুবিল তাঁদুতে এল বান (ভাঃ)। 
(8) সৈম্ৃদল, প্রঃ_-কেবিক£), রামের ঠাট 

(কৃত্তিঃ, ডাকে ঠাট কাট কাট মালসাট 

মারে (ভাঃ) (ওতে সৈন্যদল )। (৫) 

যা, লৌকশ্রেণী, ও্ীঃ--বরযাত্র ঠাট 

(কবিকঃ)। (৬) সমাবেশ-শোভা, গা 

করনখ চাদের ঠট, বংশী উপর করে নাট 

(চৈঃ চ:)। (৭) রীতি, ভঙ্গি, পরঃ-_-আগো ূ 

মেনে একি ঠাট ঠাটে কহে হীর (রাম- 

গ্রসাদের বিদ্যাস্ুন্দরে); আছিল বিস্তর ঠাট 
প্রথম বয়সে (ভাঃ)) ঠাকুরের ঠাট দেখে 
জলে যাঁয় গ| (মাঃ; বংশের পুরাতন ঠাট 

বজায় রাখা । চাট কর1--অগ্জা ব। বাক্য. 

ভক্তি করা (ঠাটা ?)। 

'ঠাটা (গ্রাণ) ..ষা. ঠাট।*দেখ | উপহাস। 

ঠাটাবী --ষ্য. ( স* স্বালকার। ও* থঠারী, হিৎ 

থটেরী)। থাল-বাটা-নির্মাণকারী কীাসারী 

( বাঁণতে অধিক প্রচলঃ নহে )। 

ঠাটা---ষা. ( স* টট্টরী; যথা, টটরী স্যান মুষা- 

বাদে _মেঃ। হি* $টা, ও* ঠট1। কৃতিবাসে 

(লং) ঠাটা। উপহাস। ঠাটা-ধিদ্র,প... 

ষ্য. (সহচর শব)। উপহাস ও অগ্জাত্জি। 
ঠাট।-বাঁজি ''ষা. উপহাঁস। ঠাঁটা বাটখারা..' 
( বাটখার! ?) | উপহাস, ঠাটা-তামাঁসা | 

ঠঠা ""বা, (স* | ধাতু)। স্থিরভাবে, থাকিয়া 

থাঁকিয়া, মন্দমন্দ, গুঃ-_ঠা-ঠা চলা, ঠান্ঠা 

টেকীতে পাদ-দেওয়া; বাঁযাতে ঠা 

আঘাত। 

ঠাড় ..ণ.(স* স্থির হইতে। হি ঠহরনা_ 

খাঁক! )। স্থির, প্রঃ-_রথু ভিক্ষা লাগি ঠাড় 
না হয় সিংহদ্বারে ( চৈঃ চঃ)। (অপ্রচলঃ)। 

ঠার ধাতু দেখ । 

গাঞ্চা *.ণ. (হি* ঠণ্ডা। সং শান্ত হইতে ? ও 

ঠাণ্ডা )।*শাস্ত, গ্রঃ-ঠান্ডা মেজাজ, রাগ 

ঠান্ডা করা--দরমিত, নিবৃত্ত, শীতল, প্রাঃ-- 

হাত গা ঠাণ্ডা, ঠান্ডা জল ব্য. শৈত্য, 

গ্রা্মাভাব, প্রঃ-ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়।__ 

সকালে-সধ্ধ্যায়; শরদী, প্রঃ ঠাণ্ডা 

লাগা । ঠাগডাই..'ষা, (হি ঠগ্ডাই )। 

শীতলত, যে পানীয় দ্বার! দেহ শীতল হয়: 
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ঠাম ব্য (স* ধামন্-ধাঁম। ধাম দেহে গৃহে | কাপড়ের ঠাল বুনন, ঘরে ঠাঁদা মাল। 
রন স্বানে জন্মগ্রভাৰয়োঃ-মেঠ)। দেহ, । 

কাই সে ব্রিভঙ্গ ঠাম কাই! সেই 

বেণুগান, কাই! সেই যমুনাঁপুলিন ( চৈঃ 

চঃ)) গৃহ, স্বান, প্রঃহাম নাহি 

যাওব সে পিয়াঠাম ( বিদ্যাপতি ), প্রভাতে 

উঠিয়া! ভয়ভীত হৈয়া 'আসিলা! রাঁধার ঠাম 

(চণ্ডীঃ)। সুঠাম "৭. স্থুদেহ, জুট! (ধাম 

_ধামক হইতে ঠমক ?-- প্রভাব ? ) 

ঠার "*ধাতু, (স* স্ত, স্ত-_-আচ্ছ!দনে ৷ ও* 

ঠার ধাতৃ। হি* মণ্তে বা* অর্থে নাই )। 
ঠারি--চোখের পাতা দিয়! চৌথ আচ্ছাদন 

করি, চোখ দিয়া ইঞ্জিত করি, ইঙ্গিত | 

করি। ঠারা॥ প্রঃ-আথি ঠারা, চোখ 

ঠারা। ঠার ''ষ্য. ইঙ্গিত, চক্ষু-হন্ত দ্বার। 

উঞজ্গিত, হাব । ঠেরা, দেখ । ঠাবঠোর "২. 

(ঠোর-উপচর শব্ধ । ঠুলি দেখ )। ঠার, 

প্রঃ ঠারেঠোরে কথা কহা। 

ঠীর ''বধাতৃ, (স*শস্বল ধাতু গতিনিবৃন্তি। হি" 

ঠহর ধাতু )। ঠারি_খ্ির হই, প্রঃ ঠারি 

রহল তাহা! যাই (জ্ঞানদাস)। 

(অগ্রচল?)। ঠাড় দেখ। 

চারা ॥ 

| 

ঠাশ..বা, (স* ঠৈ ধাতু শবে | ঠাশব্ব-- 

ঠাশ) | ঠা-শব্দে, গঃ-ঠাশ করিয়া চড় 

মারা । ঠাই দেখ । 

ঠাস "ধাতু, (স" স্তন্ভ, স্তন্ভ/ স্ত/ভ ধাতু 

রোধে । ঠুম দেখ । ও* ঠেঁস, হি* ঠাস, ম 

ঠস ধাতু )। ঠাসি-জড়ীককৃত, বৃদ্ধ করি, 
নিবিড় করি, চাপ দিয়। প্রবেশ করাই, 

পাঃ--বালিশের খোলে তুলা ঠাসা । ঠাসা ॥ 

ঠাসা-ঠাসি...নিবিড়, পরম্গর গান্র-ঘর্ষণ। 

ঠাস, ঠাসা-.'ণ. নিবিড়, ঘন, 18 

ঠাসা-"'ধাতু, (ঠাস ধাতু আস্তে )। 

ঠাসানা ॥ 
ঠাস! "“ষ্য.(স* স্বাসক--জলবুদ্বুদ--হেমঃ) 

হি* ঠগা, ও* ম* ঠস1)। লোহা কিংবা 

কাসার উ্ীচ বা নকৃস। যাহার উপরে সেন! 

রূপার পাত রাখিয়! পিটিয়া সেকর! পাতের 

আকার ঠাসার অনুরুপ করে (ই* ৫1০)। 
চি" গ্রা")..ঠাই দেখ। 

ঠিক ''ধাতু. (মণ স্বগ ধাতু সংবৃতি, গোপন। 
ঠক, ঠেক ধাতু দেখ )। ঠিকি-_গতি রুদ্ধ 
হই, গাঃ--চলে কি বাহনে ঠিকে কোন 

স্থানে (চন্ডীঃ)। ঠিকিয়া শেখা--ঠকিয়। 
শেখ! (ঠক ধাতু দেখ )। ঠেক! ॥ ঠিক .' 
ণ. স্থিত,গ্বাপিত, স্থির; ঘোগা, স্বাভাবিক? 

সমান, রীতিমত, সম্পূর্ণ; সত্য, নিরুগিত। 
বিঃবে-ঠিক। ঠিক করা-_স্থিত, স্থির, 

সম্পূর্ণ করা। ঠিক দেওয়|গ্িতি দেখা, 
মোট কব1। ঠিকে ভূল--সমষ্টিতে ভূল। ঠিক! 

'**ণ, স্বীকৃত, নির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত 
নিযুন্ত। ঠিকা দেওয়া__বেতন নিরুপিত 
করিয়! কাঁজ করিতে দেওয়!। ঠিকা-দার-"' 

যা. (ফা* দ্বার)। যে ঠিকাঁয় কাঁজ লয়। 

ঠিকা-দারি.**ষা. ঠিকা-দারের কাঁজ। ঠিকজী 

শষ্য, (ঠিক+পঞ্জী )। যে পত্রে জন্মকাল 
স্কির করিয়া লেখা থাকে, সংক্ষিপ্ত জাতক- 

পত্র। ঠিকা "ধাতু, (ঠিক ধাতু আস্তে )। 
ঠিকাই, ঠেকাই_-খ্থিতি করাই, স্থির 

করাই । ঠিকানা, ঠেকাঁনা ॥ ঠিকানা'"'ষা. 

স্থান, আবাস, সীমা (তু* হি* ঠীক-ঘর) ) 

সংস্থান, জোগাড়, আয়োজন । ঠিক-ঠিকা না 
যা, কুলকিনারা; নিদর্শন, চিন ঠিক" 



[ ৩৮৩ 

ঠাঁক..'(চীক উপচর শব) | ঠিক, নিরূপিত, 

নির্দিষ্ট। 
ঠিকর .'ধাতু (তৃ* ঠৌকর_-বাঁধা। ঠকৃঠক 

দেখ ।স* স্তক, ইক ধাতু প্রতিঘাতে 

হইতে 1) ঠিকরি-_বাঁধ! পাইয়। বিক্ষিপ্ত 

হই, প্রাঃ_ইটটা কাঁঠে ঠিকরিয়া মাথায় 

পড়িল, রোদে চোখ ঠিকরিয়া যায়_-যখন 

চোখে বস্ত,দর্শন হয় না ঠিকরা । ঠিকর*' 

ণ. তীক্ষ, প্রঃ_-ঠিকর ছুপর বেলা । 

ঠিকরা...ষা. (স্থিতি-কর! হইতে? টুকরা 

হইতে ?)। যেষুৎ বা কঙকর-খণ্ড ছিদ্র 

পথে অধোগমন রোধ করে, যেমন তামুক 

খাবার কলিকার ঠিকরা-__মাটির গুলী 

যাঁহ। তামুককে স্থিতি করীয়। চৈ চ:-তে 

ঠিকারি_ খোল। ভাঙ্গা। । ঠিকরী:.'ফ্য. 

( ঠিকর1+ঈ )। 
কলাই ' ষ্য. শিশ্বাদি বর্গের প্রায় বন্য 

কলাঁইবিশেষ। মাঁধকলাই তুল্য, কিন্ত; 

কৃষ্ণবর্ণ ছোট । ভাল সিদধ হয় না বলিয়া 
নাম। (মাধকলাই আকৃষ্ণ )। 

ঠিল..'ধাতু, (স* স্থল ধাতু গতি। বা" ঠেল! 
ও* ঠেলিবা হি* ঠেলনা | ম* ঠেল-_ প্রচুর । 
প্রায়ই ঠেল ধাতু শোনা যাঁয়)। ঠিলি_- 
চালনা, প্রেরণ করি, প্রঃ- ঠেলে মাথা 

দিয়া (৮ চঃ): ঠেলা ॥  ঠেল!.-"্ষা, 

চালনা, আকৃমণ, চাপ, 

করিতেছ, পরে ঠেলা বুঝিবে ; যাহ দ্বারা 

চালনা করিতে পার! যায়। ঠেল-""ষ্য, 

চাপ, প$--বানের জলের ঠেল লাগিয়! 

কাখ ভাঙ্গিয়াছে। ঠেল!.'ণ. প্রচুর, 
প17--পুকুরে মাছ ঠেলা আছে। ঠেল!'"" 

ধাতু, (ঠিল ধাতু আস্তে )। ঠেলানা ॥ 

ছোট ঠিকরা। ঠিকর 

প্রঃ এখন | 

। ঠিলা “'ষা. (স* স্বলী)। উচা ডাঙ্া।, প্রঃ__ 
ঠিলায় এক মঠ পাইল (চৈঃ চ:)। টিল! 

দেখ । (অগ্রচলঃ )। 

ঠিলী-''যা. (স*স্বলী। তু" স্বালী--থালী, 
হি ঠিলিয়া-_মাটির কুজা )। পিতলের ছোট 
কলশী। 

ইক "ধাতু, (ল* কে ষ্টো-শবে। তু 

ধাক্কা, ঠকৃঠক। কিংবা ধুক্ষ ধাতু ক্লেশনে । 

তু* হি" ঠুক, ও* ঠুকা ধাতু )। ঠকি_- 
( কঠিন দ্রব্যে কঠিন দ্রবা দ্বারা) আঘাত 
করি, প্রঃ-_গঞজালটা! কাঠে ঠুকিয়! বসাও। 
ঠোঁকা, ঠকন। ঠোকা-"ধাতু. (ঠুক 

ধাতু আস্তে )। ঠোকানা ॥ ঠুক-ঠাক'''ষা. 
(ঠাক_উপচর শব্দ )। মৃছু আথাত। 

 ঠুকরা..-ধাতু, (স* ভ্রোটি_পক্ষিঞ্, ৷ টু্জ 

ধাতু দেখ)। ঠুকরাই--ঠোট দিয়া আঘাত, 

শন করি; গাঃ_পাখীতে ঠকরাইয়া 

খাইয়াছে। ঠুকরানাঁ॥ ঠোকরা ধাতু, 

। দেখ। 
ঠৃঁটা..*ণ. (স" স্বাণু হইতে | হি" ঠণ্টা। মণ 

ৃ ধোটা-স্বাণু। তু" স* থুর্ণ, থেতা )। 

. শাখাপ্রণাখাহীন, গ্রঃ-ঠটা গাছ) 
অঞ্জা,লিহীন, কুষ্ঠরোগে অগ্গ/লিহীন, পঃ_- 

ঠুট। খোঁড়া হয়ে যেন ঘরে বসে থাকে (মাঃ)। 

ঠনক1.**ণ. ঠন্ঠন দেখ । ঠূন করে বলিয়া)। 

যাঁহ| ঠুন শবে ভাঙ্জো, ভঞ্জাপ্রবণ, যেমন 

কীচ, কাস । 

৷ ঠুনকা.'ঠনকা দেখ। 
 ধুরী-.'যা. (হি* ঠুমরী-পয়ার ছনদাবিশেষ )। 

। কাওয়ালীর সতৃশ তালবিশেষ) রচনায় 
_ টগ্গা, ভালে আদ্ধা কাওয়ালী কিংবা ঠংরী, 

| এমন গীত। 

] 
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টিটি না 

ঠূলি-..ষা, (সস, স্ত ধাতু আচ্ছাদনে । ঠার 

দেখ)। হাব, অঙ্জাভঙ্গি, ছল, প্রাঃ 

চেগড়া ভূলাঁয়ে খায় কত জানে লি 

(ভাঃ)। (অপ্রগলঃ )। 

ঠূলী-..ফা, (ঠুলি দেখ )। আবরণ, গবা'দ 

পশুর চৌখের আবরণ, ৩? চামঠুলি 

(কবিকঃ)। ঠোল দেখ । 

চুদ ..ধাতু, (ঠাস ধাতু দেখ )। ঠুসি_ 

জড়ীকৃত, স্তত্তিত, নিবিড় করি। ঠোসা। 

চুনন॥ ঠোস "যা, নিবিড়, টান, প্রাঃ 

পেট ঠোস মারিয়! আছে_টান হইয়! 

বিষ্টভ্ত বা বিষ্টব্ব হইয়া) ওাঃ-এমন 

ঠুসন ঠুলিয়াছে যে আর কথা কইতে হবে 

না.স্তভিত করিয়াছে। ঠোস। "ধাতু, 

(ঠুস ধাতু আস্তে )। ঠোঁসানা। 

ঠেং, ঠেজা -'য্য.+(স* টঙক, টঙ্জা-পদ; 

যথা, টঙ্গাঃ জঙ্ঘায়াং _মেঃ। হি" টা্জা । 

বাঁ" ঠেং উচ্চারণে ঠ9ং1 ইহ! হইতে মুল 

শব্ধ ঠা্জা পাইতেছি। তু* সৎ প্রতিষ্ঠান_ 

পদ)। পদ ( অশিষ্ট ), শীর্ণ পদ, গা 

পাঁথীর ঠেং। এক-ঠেডা। করা__পাঠশালায় 

গুরুমশায় ছাত্রকে এক পাঁয়ে ভর দা দাড়, 

করাইয়া এক-ঠেজা। করেন (দণ্ড দিবার 

'অভিগ্র।য়ে )। 

ঠেক ..ধাতু, (ঠিক ধাতুর বৃপাত্তর। ঠেক। 

ধাতুই অধিক চলিত আছে )1, ঠেকি-_ 

বাঁণী পাউ, ঠকি, স্পর্শ করি, প্রঃ তুমি । 

য্দি পরীক্ষায় ঠিক গুণবতী (কবিকঃ); | 

ঠেকিলি ঠকের ঠাই কোঁথ। যাবি আর. 

( মাঃ); ভাতে কাপড় ঠিকিয়াছে। ঠেকা ॥ ূ 

ঠেক ''ষা. যাহাতে রোধ করে, গ্রাতিরোঁধ ; ৃ 

বুক্ষার্দি যাহাতে পালকীর গতি বুদ্ধ হইতে ৰ 

ঠেকা.*'ষা. (ঠৌকা হইতে )। 

পারে (রাঁট়ের দোলিয়!-কাহার ভাষায় ); 

তালপাতার বোনা ডোল (হি ঠেক-_ 

আঁধার )। ঠেকা.'*যা. বাঁশের বেতীর বড় 

ঝোড়! (ও* টোৌকেই) | ঠেকন **ষ্য. (ঠেক 

+না)। দ্বারা আশ্রয় দেওয়, যাইতে 

পাঁরে, প্রঃ ইীড়ীটা তিনটা ঠেকন। দিয়া 

বসাও। ঠেকা "ধাতু. (ঠেক ধাতু আস্তে) | 

ঠেকানা ॥ ঠেক।-ঠেকি-. পরস্পর স্পর্শ। 

বোল ন 

বাঁজাইয়! কালমাত্রাজগক আঘাত, নির- 

লঙকাঁর তাঁল। আড়া-ঠেকা-.“ষ্য. (স' 

অর্ধ__-আঁড়।)। অর্ধ-তালবিশেষ | 

ঠেকা.."ঠেক দেখ । 

ঠেকুয়া, ঠেকো..'ণ, (স* শ্বগিত হইতে। ঠেক 

ধাতু দেখ)। সঙ্গাতি হইতে স্থগিত ব। 

পৃথক্রৃত। 

ঠে্া। ..ফ্য. ( স* টঞ্জা হইতে । ঠেং দেখ )। 

পায়ের মতন লা কিন্তু; সরু লাঠি, প্রাঃ_ 

ঠেঙ্গা লঞ্া উঠিল প্রভূ পড়ুয়া মারিবার 

(5: চঃ)। লাঠি-ঠেঞা। **( সহচর শব )। 

লাঠি ও লাঠির মতন কাঠ বাঁশ । ঠেঙ্া.'' 

ধাতু. ঠেঞ্াই-ঠেঞ্া। দ্বার প্রহার করি। 

ঠেঞানা, ঠেঙ্ানি॥। ঠেজ্া-ঠেজা-'' 

ঠা! লইয়া পরম্পর মারা-মারি। ঠে্গাড়া 

ষ্য (ঠেজা1আড়া)। যে দন্থা 

পথিককে ঠেঞ্াইয়! মারে। ঠেঙগাড়য়া'"' 

ণ. (ঠেজীড়।+ইয়। )। ঠেঞ্াড়ার তুলা 

বৃত্তি যার, দন্ু। ঠেঞ্জা| জর..ষ্য, (ইৎ 

09006 09911  1)676)16 হইতে? 

ঠেী। হইতে ?)1 জরবিশেষ যাহাতে 

হাতে পায়ে এত ব্যথ! হয় যেন কেহ 

ঠে্াইয়াছে। (জর দেখ)। . 
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ঠেটা। ঠেটা..'ণ, 4 স+ ধৃষ্ট। তু হি* ঠেট 
হিন্দী_অসভ্য গ্রাম্য হিন্দীভাঁষা )। ধু, 

প্রগলভ, নির্লজ্জ. প্রঃ--গানগুষ! নিত্য লয় 
ঠেঁঠা (কবিকঃ)) মর মর ঠেটা মাগী চুপ 

করে থাঁক (মাঃ), বলে বেটা ঠেটা ঠোট- 

কাটা বর্ধর নিগুঢ় (মাঃ)। স্ত্রী” ঠেঁটা। 
ঠেটাপনা, ঠেঁটামি-*ষ্য, (ঠেট+পনা, 

আমি)। ঠেঁটার ভাব, নিলজ্জতা | 

ঠেটা-“ষ্য. (ঠুঁট। শব্দের সহিত সম্বপ্থ থাকিতে 

পারে )। বিধবার পীড়হীন শাড়ী বা ধৃতি। 
ঠেরা..ঠার দেখ। (অগপ্রচলঃ)। 

ঠেল.“'ধাতু, (ঠিল দেখ )। ঠেলি_চালন। 

করি, অপসারিত করি, গন! ঠেলেহ 

ছলে (চগ্াঃ)। ঠেলা ।॥ 

ঠেস ''ধাতু. (ঠ!স, ঠুস ধাতু দেখ )। ঠেসি_ 
নিবিড় করি, স্তত্তিত করি, প্রঃ--ঠেসিয়। 

খাইবে না, কাথ ঠেসিয়া বইস। ঠেস । 

ঠেস "'ষা, নিবিড় সন্গিবেশ, এঃ-বালিশে 

ঠেস দিয়া বইস। ঠেসা-**ধাতু. (ঠেস 

ধাতু আস্তে )। ঠেসানা॥ ঠেসান -ষ্য, | 
আধার, আশ্রয়, গ্াঃ-_বালিশের ঠেসান 

পিঠে দেও। ঠেস-ঠোস'*ষা, €( ঠোস-- 
উপচর শব্ধ? ঠুস ধাতু দেখ )। কোন 
প্রকার ঠেস। 

ঠোকর, ঠোক্কর ''ষ্য. (ঠক হইতে । যাঁহাঁতে 

ঠক শব করে)। হঠাৎ কঠিন দ্রব্যে 
আঘাত, প্রঃ__পায়ে ঠোকর লাগা । 

ঠোকরা "ধাতু (সৎ ঠো, ঠ__মগ্ডলে শুন্যে-_ 
মেঃ। ঠো-_-মঞ্জলাঁকার গর্ত+করা হইতে ? 

তু* ও* খুম্পিবাথুম্প--গুম্ফ-_গর্ত? 

চৌোচ, টোচ-_স" চঞ)। ঠোকরাই__ 

কঠিন চঞ্চদ্বারা আঘাত করি, সবুমুখ 
শস্ত্াদি দ্বারা গর্ত করি, এঃ-_পাখী 
ঠোকরায়, কাটারীর মুখ দিয়! নারিকেল 
ঠোকরাইয় ছ্র্দো কর। ঠোকরান| ॥ 

ঠোজা।''ষ্য. (স*তৃণ হইতে? স* দ্রোণ 
" দৌোনা--ঠোঙ্জা। ? ১ও* ঠোলা, দেখ)। 

বাশের পাতিয়র কিংব! শাল প্রভৃতির 

পাতার মোচার আকারের ছোট পাজ্র, 
গ্র-আসিয়! পড়িল ঠোঙ্ক! চন্দ্রাবলীর 

ঘবে (চণ্ী3)। ঠুঙ্গী...( ঠোজা।+ঈ )। 
ছোট ঠোঞ্জ।। 

ঠোট..ফ্য. (৩* ওঠ, হিৎ ওঠ হোঠ, মণ 

হোট হোট, আঁসা* ওঠ। স* অধরোষ্ঠ 

হইতে রোষ্ঠ _ঠোট ? স* ত্রোটি হইতে? 
তু* ও* খণ্ট, আসা* হি* ঠোঁট _পাখীর 

চঞ্।)। ওষ্ঠ ( স*তে ওঠ উপরের ঠোট, 

অধরোষ্ঠ নীচের ঠোঁট )। ঠোঁটকাট। . থ ' 

ঠোঁট কাঁটা যার, নির্লজ্জ | স্ত্রী' ঠোটকাটী।+ 

(গন্নাকাটা"'ণ. (ও*  গ্রহণ-খণ্ডিআ- 

অর্থাৎ গ্রহণ থঞ্িত )। যাহার উপর ঠোঁট 

কাঁটা।) * 
ঠোনা.'ষ্য, (ঠোঞ্জার আকার বলিয়!? 

স* তর্জনী হইতে? ঢাকায় ঠোংনা, হিৎ 

ঠোা। ও*তে মুখি_সৎমুষ্টি। আসা" 

ঠোঙ্গোনা)। মুষ্টিবদধ তর্জনীর পর্ব, প্রঃ__ 

বসায় বুড়র গালে বজ্মাণ ঠোন! ( মাঃ), 

ঠকঠাক গঞ্চাচারি ঠন। মারে ঠোটে (মাঃ)। 

ঠোনা."'ধাতু, ঠোনাই-_-ঠোনাদ্বার! প্রহার 

করি। ঠোনাঁনা ॥ 
স* ত্রোটি-পক্ষী-ঞ্জ্ হইতে? তু* হি" ; ঠোঁলা.**বড় ঠূলী। চুলী দেখ। 
ম* চৌচমীরনা, ম* টেশাচ টোঁচ মারণে। | ঠোস-'ঠুস ধাতু দেখ । 

৪৯ 
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ড 

ড.'যা, (স*)। বাঞ্জনবর্ণ। অক্ষরবিশেষ | 

শবের মধ্যে ও অস্তে উচ্চারণে ডু হয়। 

(ব্যাকরণ দেখ )। 

ডণ.*ষ্য. (স* দগ্ড)। ডগ্খাকারে দেহের 

ব্যায়াম-বিশেষ। 'ডণ টানা ( ও হি 

দৃপ্ত ফেল! )__নৌকার দীড় টানিবার মতন 

ব্যায়াম কর! । 

ডগ, ডগা *'ষ্য, (ও* ডঙ্ক) হি মণ ডগ) ভণ্খ (প্রা")ষ্য, (সং দণ্ড) শাস্তি 

পদক্ষেপ । স' তঙ্গ ধাতু গতি হইতে )। | 

অগ্রভাগ, বৃক্ষশাধাগ্র। 

(ডগ+ঈ)। ছোট সবুডগ। 

ডগ্-ডগ "ব্য, (স* রাগ-_রন্তবর্ণ)। রন্তবর্চ 

প্রঃ-+লাল ডগ্ডগ। ৃ 

ডগ-মগ্র "৭. (হি ডগ-মগ। ডগভডগ--. 

কম্পমান, স্ফরিত। বোঁধ হয় স* তগ্জ | 

ধাতু কম্পন, স* মঞ্জা ধাতু গতি হইতে); 

কম্পিত, ক্ষষরিত, 8 রসতরে ডগমগ 

অঙ্গ (জান-দাস )? কাচ। সো! জিনিঞা ৷ 

গৌরাঙ্গ ডগমগি (চৈতন্তমঙ্গল); ডগমগ 

তন্থ রসের ভরে (ভাঃ)।, | 

ডগল!...ফ্য. (ডগ+ল!)। বৃক্ষের সনু অগ্র- 

গ্রদেশ। 

ডগাঁলী '*ষ্য. (ডগ, ডগল! দেখ)। বৃক্ষের ূ 

অগ্রনহ শাখা, বৃক্ষের কতিত সরু শাখা । 

ডব.ডব..ংব্য, 

যাঁট পল সময়। 

ডগী..ফ্য. ) ডবকা ..প. (তু* হি* ডবকা মোটা, ডব__ 

পরাক্রম, ডবকনাঁ-চমকনা ) ম* ডবক, 

ডবকা-_বাঁ" ডোবা পুকুর। হি* ডব--স' 

দর্প? ডবক1_দর্পে স্ফীত? ডুব ধাতু 

হইতে ডোব|; যৌবনে ডুবিয়াছে যে?) 

যৌবন-ম্ফীতা, যৌবনগঞ্িত (যুবতী ), 

€15- ডবকা মেয়ে। 

(ডুব ধাতু হইতে)। রসে 

ডূৰ-্ডুব ভাবে, গ£-ডব ভব! চোঁথ_- 

রসপূর্ণ, বিস্ফারিত। ডবংডবা "৭, ডবং 

ডব ভাব-বিশিষ্ট। ডব-ভবানি।॥ 

। ডবল ''ণ. ( ই০ 981015 )। দ্বিগুণ, গা. 

. ভবল-পয়সা_যে মুদ্রা (মুলো, ভারে) 

পয়সার দ্বিগুণ। ডবল কন'--দ্বগুণ, 

দোহার! করা । 

ডগী-*ষ্য. (ডগ দেখ)। বুক্ষের কোমল  ডল্ফ -ষ্য, (স* দত্ত হইতে ? ফা* হিং ডফ) 

অগ্রীসহ শাখ!। আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্বিশেষ। 

ডত্তক...ফ্য, (স* দংশন )। দংশন, পাঃ_ | ডর "ব্য. (স দর-_-ভয়ে-_-অঃ)। ভয়। ভয় 

হেন বুঝি খুল্লনাকে হৈল সাগডঙ্ক 

(কবিকঃ)। (অপ্রচলঃ )1 | 

ডক! .- যা, (ডং ডং শব্ধ করে বলিয়। 1)। 

স* ছুন্দুভি ?। ঢাঁক। ডগ! মারিয়া_টাঁক | 

বাজাইয়। | নবডঙক! ''নৃতন ঢাকবাদ্য?, 

( অশিষ্টে)। 

ডজন ''ষ্য. (ই০ ৫021 )। দ্বাদশ সংখ্যা। | 

ডঙ্গন দরে__ প্রতি বারটার মূল্য লইয়|| 

ডর..ফ্য, (সহচর শব্দ) ভয়।"**ধাতু 

( স* দুধাতু)। ডরি-_-ভীত হই, পাসে 

ডরিবাঁর মানুষ নয় । ভরা রা "ধাতু, 

( ভন্ন ধাতু আস্তে )। ডরাই--অন্য হইতে 

ভীত হই, ভগ করি, প্রঃ-আমি কি ডরাই 

সখী ভিখারী রাঘবে (মেঘনাদবধ)। ডরানা। 

ডহন (গ্রা*) ''ষ্য. (স* দহন ) দহন, জালা; 

গঃ-_নিজের ডহনে জলিতেছি। 
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ডহর.'ব্য, (স* দর-_-গর্ভে; দর-_দঅর-- | ডাইল, ভীল...ষ্য, (স* দালি" দালী, যথা 
ডহর)। এিঁ়স্থান, বিস্তীর্ণ গর্ভ, বিল, 
প্রাঃ-ডহর ডাঙ্গর সব একুই স্থুসর (শুং 

পু$), ডাঙ। ডহর সৌঁসর করহ সকল বাট 

(রৃত্তিঃ, অযোং )1 ডহর-করঞ্জ ''ষে 

করঞগাছ নিয়ভূমির পাঁশে জন্মে । ডহর- 
কুঁড়..*ষ্য. (ুঁড়--কু্ড-_নিয়স্থান। সহচর |. 
শব )। নিয়ভূমি, যে ভূমিতে বর্ষাকালে 

দলিতত্ত শমীধান্যং দালির্দালী স্ত্িয়ামুভে-.. 
ভাবপ্রকাশে । ও* ডালি, হিৎ ডাল, ম* 

ভান্য। বা* ডাল নহে, ডাল দেখ)। 

মুগ-মহুর প্রভৃতি কলাই দলিত করিয়া 
তুষ ছাড়াইলে দাইল হয়। ডাইল রাধা, 
অরাধা ছইই বুঝাঁয়। লবণাদিযুক্কু জলে- 
সিদ্ধ দালি স*তে সুপ, কবিকঃতেও। 

ডাইস...ফ্য. (ই* ৫1৩, বহুবচনে 0153 )। 
লৌহাদি ধাতুর ইচ্ুরুপ কাটিবার যন্ত্র; 
ইাচের ঠাসা (ঠাস! দেখ )। 

ডাক." ধাতু, (বাঁ* ও* তে এই ধাতু । হি ম*- 

জল জমে । ডহরা ''ণ. গভীর । 

ডাং..*ষা. (স* দগ্ড )। ডাকা দেখ। 

ডাইন..'ণ. (স" দক্ষিণ )। দক্ষিণ, ৮ 

ডাইন হাত। ডাইনে আনিতে বাঁয়ে নাই 

-_জমাখরচ হিসাবে ডাইনে খরচ করিতে 

বামে জম| নাই। ডাইনে যায়--লাঙ্াল 

গাড়ী টানিবার গোরু বায়ের গোরু অপেক্ষা 
বলবান হয়; লক্ষণায়। নায়ক হয়। 

ডাইনিয়া, ডাইন্তে ''ণ. (ডাইন+-ইয়!)। 
দক্ষিণস্থিত, দক্ষিণেভব, দক্ষিণ হইতে 
প্রবাহিত, গ্রঃ_-ডাঃ বাতা 

ডাইনী, ডাইন...ফ্য. (স* ডাকিনী-_কালীগণ- 

বিশেষ)। যে নারী কুকরে, ছোটছেলের 

প্রতি কুৃষ্টি করে। (কুৎসিৎ কদাকার 
ইতরজাতীয়। বৃদ্ধানারীকে গ্রীম্যজন ডাইনী 

বলিয়। আশঙক| করে। ইহারা নাকি ছোট 

ছেলের স্বাস্থ্য দেখিলে, তাহাকে কিছু 

থাইতে দেখিলে এমন কুদৃষ্টি করে যে ছেলে 
বৃমে কুমে শীর্ণ হইতে থাকে) ইহার 

প্রতীকার ঝাড়-ফৌক। 

কাঙর-কামিখ্যায় গেলে ভাইনীবিদ্যা 

শিখিতে পারা যায়)। কথায়, জন্ম 
গেল ছেলে খেয়ে আজ বলে ডাইন-_ 
অর্থাৎ কুমন্ত্রণ! করা নূতন নহে। 

লোকের জান, | 

। 

তে ডাক ধাতুর অর্থ ভিন্ন। বোধ হয় মূল 
তিন্ন। শব্'কল্পে ডী ধাতু উড্ডয়ন হইতে 
ডা--ডাঁকিনী শব্ধ । ডাঁকিনী উড়িয়! যাইত। 

মেদিনীতে ড।--ডাকিনী। সং ড--শবে। 

ইহা হইতে গ্ীলিতে ডাক শব অর্থাৎ 

ডগ্কার। তু* হুডকার )।' ডাকি-_-রব করি, 

পঃ-_ডাকিল শকুনি তার মাথার উপর 

( কবিকঃ), আহ্বান করি, প্রঃ- ডাকিলে 
শুনে না। ডাকা ॥ ডাক.''ষ্. শব্দ, 

ধ্বনি, গ্াঃ--বড় ডাকে কথাটা কহিতে 

যে না পারে (চঞ্চীঃ)) লোকগ্রবাদ, 

পঃ--ডাকের কথা (তু স* ডভাক-- 

পিশাচবিশেষ, স্ত্রী* ডাকিনী। ওগ্তে 

ডাক-খস্বি );) পত্রবহন, পত্রপ্রেরণ; 

পত্র (পুর্বকালে পথে বাঘভানুক ও 
দ্র ভয়ে পত্রবাহছক চীৎকার করিতে 

করিতে পত্র লইয়! বাইত )1 ডাক-নাম 

***ষে নামে মানুষকে আহ্বান কর! হয়। 

(রাশি-নাম নহে)। ডাক-ঘর-.'ষে ঘরে 

প্রেরণযোগ্য পত্র দেওয়া হয়, পোষ্টআপিস। 
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ডাকমাশুল ''পত্রাদি বহন নিমিত্ত পোষ্ট 

আঁফিসে দিতে হয় যে শুক্ধ। ডাক-মুন্সি ". 
পোর্ট-মাষ্টার। স-ডাক "'ণ. (স* সহ সমাসে 

স)। ডাকমাশুলসহত (কদর্য শব)। 

ডাকুয়া, ডেকো..'ষ্য. (ডাক+-উয়া )। পত্র- 

বাহক ৷ ডাক বসানা-_দুরে দুরে বাহকা'দ 
নিষুত্ত কর। একন্ডাকের পথ--বত পথ 

হইতে মানুষের ডাক-চীত্কার শুনিতে 

পাঁওয়। যায়। ভাক-হাক ( সহচর 

শব )। আহ্বান। ডাক-হরকর! ''যে পত্র 

বিলি করে। ডাক-সুরৎ".' (সুরত দেখ )। 

নামে, কথাবার্তায়, গু$-ডাকস্থ্রৎ পাঁচ 

বিঘা, মাঁপে কিছু কম। ডাঁকা."'ণ 

(ডাক+অ1)1। চীত্কাঁর সহ, 

ডাকা-চুরি (কবিকঃ )- চী২কাঁরসহ টুরি 

অর্থাৎ ডাঁকাঁতি; 

প্রঃ-_দিবস ছুপরে হৈল সাত নায়ে ডাকা 

(কবিকঃ)। ডাঁক।-বুকা, ডাকা-বুকুয়া, 
ডাকা-বুকো-*ণ. ডাকাইত-তুল্য বুক-- 

গা. 

র 

ূ 

পাশে শা শীশীিশাটি 

! 

ডাকাইত) ডাকাতি, : 

| 
| 

সাহস যার। ডাক-সিদা (প্র ডাক- 

সাইদ্রা)...ণ. ডাক-সিদধ, সুগ্রাসিদ্ধ, ৪. 
রাজার দরবারে যাঁর ডাক সিদ] নাম (মা?)। 

ডাঁক-ডোক...( ডোঁক উপচব শব্)। 

ও* তাঁহুক )। 
(/2001-1260, 

কুলেচরবর্গের পক্ষী-বিশেষ 
41080101105 01005- 

0100/05)1 ১৬1১৭ আঙ্গুল। মাথ! বুক 

শাঁদা, পিঠ পাংশুবর্ণ, চঞ, সবুজ । পলাঁই- 

বার সময় পুচ্ছ তুলিয়। পলায়। জলের 

ধারে বসে, ঝোপে বাস! করেককৃক-কোআ৷ 

--কোআ-কোআ, কিংবা কুক্কুক ডাক। 

ডাকাইত, ডাকাত. 'ষ্য. (ডাকা--শব' ইত) 

যে দু চীৎকার করিতে করিতে লুঠ 
করে। (বহু না হইলে এবং ডাক ন| থাকিলে 

ডাকাইত বল! যায় না। ন! থাকিলে চোর 

মাত্র )। ডাঁকাইতের, ডাকাতের সন্দার-_ 

নেতা; গোলালোক- যাহারা অস্ত্রখেল 

জনে না, চুরি করিতে জানে । ডাকাতি .. 

ষ্. ডাকাঁইতের কর্ম, ডাকাইত দ্বারা লুঠন। 
দিনে ছুপরে ডাঁকাতি-_ডাকাতি রান্ধে হয়, 

দিনে ছুপরে যদ্দি ডাকাতি হয়, তাহা হইলে 

অতিশয় ভীষণ সাহনী ডাকাইতের কর্ম। 

ডাকাতিয়া...ণ. (ডাকাত+ইয়! )। ডাকা- 

তের যোগা, প্রঃ--কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া! 

বক্ষঃ (চৈঃচ2)$ ভাঁকাতিয়। বীাশী-- 

এমন বাঁশী যাহা ডাকিয়_-লোক জানাইয় 

মন গ্রাণ হরণ করে! 

আহ্বান। ডাক!" 'ধাতু' (ডাকধাতু আস্তে) ভাত্তার ..বা. (ই* 00০6০৫)। ইংরেজী- 
ডাঁকান। ॥ ডাকাডাঁকি ''ষা. পরস্পর 

তারস্বরে আহ্বান । 

ডাঁক, ডাক-সাঁজ ফা, ( সং টক ধাতু বন্ধনে, 

তু* ম* ভকণে-আটা)। রাংতার যে 

সঙ্জ! বা ভূষণ প্রতিমায় আঁট! হয়। 

ডাক-তুরুপ "'ষ্য, (তুরুপ দেখ) তাসের 

খেলাবিশেষ। 

| 
] 

| 
] 

বিদ্যায় পারদর্শী; ইংরেজী মতে রোগ- 
চিকিত্সক । সংক্ষেপে ডাঃ। ডাত্তারি'" 

য্য, রৌগ-চিকিৎসক ভান্তারের বৃত্তি। 

ভান্তারী...ণ-ভান্তীরসন্বণ্থীয়, প্ঃ-_ডান্তারী 
দোকান। ভাত্তীরখানা.." য্য. ইংরেজী 

ওষধালয়। নেটিভ ডাত্তার.''(ই" 196156) 

নিমশ্রেণীর স্বল্পশিক্ষিত ভাত্তার। 

ডাক-পাঁধী, ডাহুক ''য্য. ( স* দীত্ুহ, ডাহুক, : ডাগর ''ণ. ( রাপুরে ডাঙ্জর; আসা" ভাঙার 
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ডাঙ্জারীয়।_বৃহৎ, মহৎ) হি* ডিডাঁর__ 1 
। 
1 
। 

] 

মোটা; ও* 9ভেযা-_বা* চেষ্সা ) ম* উঙক। 
_-অতিদীর্ঘ ॥ সৎ দীর্ঘ শব্দের অপত্রংশ | 

তু* দিঘল গাঁ, দিঘড়া দিগড়া গ্রাম)। 

বৃহৎ, বড়, গরঃ_ছেলেটি ডাগর হইয়াছে, 

আধাঁঢ়ের বেল! ডাগর) ডাক দিয়া ভুমনী 
-উাঁট -'ণ. (স* দু ।* আসা* ভাঠ )। দৃঢ় ডাগর ডাক ছাঁড়ে (মাঃ) । ডাগর ডূগুর 

*(ডুগুর-উপচর শব্ষ। তু* ঠাকুর 
ঠুকুর)। প্রায় বড়। 

ডাঙ্জা, ডাং...ব্য. (স* দণ্ড)। দণ্ড, ছোট 
বংশখণ্ড, গ্রঃ- ঝোড়াতে মোট তুলিতে ৃ 

ডাং বাধ! । গুলী-ডাঙ্-_দ্, দিয়। গুলী 
প্রায়ই ছোট কাটি নিক্ষেপ--খেল'-. 

বিশেষ, গুলীডাণ্া ৷ ডাঞ্গ-পিটা ''ণডাঙ্জা 
ভাটা ..ষ্য. (স* দু উাটা+ঈ )। ছোট _-দগুন্বারা পিটিয়! বেড়ায় যে, নির্ভীক । 

ডাঞ্জশ.."ষ্য. (স* অঙক।শ। ড আগম। 

ও* নাম গজবাগ--গজবন্া)। গজাদি- 

পশুচালনের অঙ্কশ। (শৃং পু. 
ডকবুশ )। 

ভাঙ্গা .ষ্য. ( স* তৃঙ্জ হইতে । হি ডা্জা 

পর্বতের চূড়া)। উচ্চভূমি। (শৃং 
পুঃডাঙ্গর)। ডাঞ্জ।-ডহর ''( প্রতিচর 

শব্ব)। উচ্চভূমি ও নিক্মভূমি। ব্রহ্ম" 

ডার্জা৷ ..অনুর্বর উচ্চভূমি। (ত্রাঙ্গণের 
বাসের যোগা, এত উচ্চ । অতএব বোঁধ হয়! 
অন্য জাতির বাস নিয়ভূমিতে হইত)। 
ৃষ্টাস্তে, জলে কুমীর ভাঙ্গায় বাঘ-_ 
জলাশয়ের পাড়--ডাঞ্জা ; অতএব উভয় 

গথেই বিপদ | (বরিশালে ডাঙ্জ! অর্থে 

ক্ষেতের যে দ্বান দিয়া ডোঙা। যাইতে: 

পাঁরে। বোধ হয় ডোঞ্জা হইতে এই ূ ভাণ্ডা..-ধাতু, দীঁড়া ধাতু দেখ। (প্রাচীন 

শবা)। | 

ডাঙরা.*.ষা. (বোধ হয় ডাংদগ্ড+রা। 

তু* হি ডোহারা-(স+ দর্বি+রা)_যে 

নারিকেলের মালা দিয়া আখের রস এক 
পাত্র হইতে অন্ত পাত্রে টাল! যায়)। এক 

পাত্র হইতে অন্য পাত্রে আখশালের আখের 

রস লইবার ছোট হাঁড়ী। 

গ£-রোগভোগের পর দেহ ভাট হয়, 

কাপড় উট আছে; প্ঃ_-কঠিন জাতির 
কাছে গুয়া কত ভাট (মাঃ)। 

ডাঁটা...ধ্য, (স* দগ্ড)। গাছের সন্তু ডাল; 

সব্ গাছ? লম্বা ফল, প্রাঃ_-শজিন! ডাটা । 
(কোথাও কোথাও শাগখাড়াকে ডাট। 

বলে)। 

ডাটা, ছাতা গ্রভৃতি ধরিবার দু । 

ডাড় ষ্য. (স*দও )। নৌকা চালাইবার 

বহিত্র; পোঁষা পাখী বসিবার দু; ঝোড়া!' 
গ্রভৃতি তুলিবার কাঠি বা ডাঙ্জ। 

ডাড়কাগ (গ্রাণ) "'দাড়কাগ, কাগ দেখ। 

ভাড়া গ্রা") ' দাড়া দেখ। পিঠের শির- 

দাড়া; জমির সরু আইল) রীতি (ধারা 

হইতে) 

ডাড়ী (গ্রা").'*দাড়ী দেখ। 
ডাড়।কা"'ষ্য. (দাড়।কা দেখ। স* দ- 

বেষ্টিকা হুইতে)। তস্করাদির পদবশ্ধন শৃঙ্খল, 

গ$- শৃং পু খনার বচন, চৈঠঠঃ,কবিকঃ 7 
লোহার বলয় (ঠাকুরের নিকট বীধিয়! 

রাখিতে ছেলেপিলের, পাঠার পায়ে ডাড়ুক 

দেওয়! হয়|) 

বা*)। 
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ডাণ্ডী-.'ষা, (স* দগ )। সেতারের দগ্াকার 

কাঠ। | 

ডানকুনি'''ষ্য. (স* দকণ্ডোৎপল )। বর্ষায় 

খভুশাক বিশেষ (059190019 ৫6০৮5- 

৪808) । নাল চতুষ্কোণ, পত্র অভিমুখী) 

পুপ্প শ্বেত, যুন্ত-চতুর্দল) কেশর চারি, 

একট! ছুইটা দীর্ঘ? ফল দ্বিকোষ) বীজ 

ক্ষুদ্র বহুকোঁণ। শীতকালে ফল পাকে । 

জলের ধারে ক্ষেতে গাছ জন্মে । (২) ডান- 

কুনি,ডানকোন।: "'ক্ুপ্রমৎস্ত বিশেষ মগেলের 

মতন লম্ব! কিন্ত হুদ্র। দানকোনী দেখ। 

ডানা, ডেনা...ফ্য. (ওৎ ডো, হি* ডৈনা। 

মণ্তে পঙ্খ। স* ডীন হইতে? ডেনা 

অধিক শুদধ)। পাখীর পক্ষ । 

ডানি, ডাইনা"..ণ. (স* দক্ষিণ )। দক্ষিণ। 

কথায়, ডাইনায় আনিতে বাঁয়ে নাই__ 

ডাইনায় খরচ, বায়ে জমা। খরচ করিতে 

জম| শেষ. হয়, অর্থাৎ যত্র আয় তত্র ব্যর। 

ডাব ''ষ্য. (ডাব! দেখ। ও* নাম পইড়)। 

অপক্ক নারিকেল। নেআপাতী ভাব". 

অপুষ্ট ডাব (নেআ--ন্নেহ, পাতী__পত্র। 

ষে ডাবে স্সেহপদার্থ অর্থাৎ শ্রীস পত্রবৎ 

পাঁতল! আছে )। 

ডাবর.. ফ্য. (ডাবা দেখ)। ধাতু-নিমিত 

পাত্র, গ্রঃ-_থালি খুরি ডাবরে পুরিয়া লহি 

চন্দন (শৃং পু$)) মুখ ধুইবাঁর' আচমনক 

পান রাখিবার ধাতুনির্মিত পাঞ্জ। 

ডাব. ষ্য. (ভিবাঁ-সাঁজ! পান রাঁধিবার ধাতু- 

পাত্র, ডাবর তদপেক্ষা ঝড়, ডাবা আরও 

বড়, প্রায়ই মাটির। ও*-তে ডব। গ্রচলিত 

নহে, পান-ডিবা প্রচলিত আছে। হি* 

ডব্বাঁ_তেল রাখিবার চমপাত্র, ভব; 
স্পেস পাশা শী পাশা? 

টির টি তি ০8 ভি 

১৯+১০০:০:3--424--4:4০০০১ ৭ 2-৭-১৯৯:২-১১২০::4৯: 

লোহার দর্বি (স*), ডিবিয়। ভিব্বা ডিব্বী-- 
বা" ডিঝ!। ম* ডৰ--নারিকেল মালা, 

ডবল ডৰলী-নারিকেল মালার দধি। 

অতএব স* দর্বি-_হাঁতা হইতে ডাব,ডাবর, 

শব্ধের উৎপত্তি)। মাটির বড়-মুখ বড় পাত্র 

বিশেষ। 

ভামর-..ফ্য..(হি*। স* ধুনক হইতে 1)। 

সহাদ্দি পর্বতের তরু-বিশেষের ( ৬৪৫৫118 

100108 ) থুনার তুল্য নির্ধাল বিশেষ 
(1016 090)10919 1100151 50081)। 

তার্পিন তেলের সহিত মিলাইয় বার্জিশ হয়। 

ডামা-ডোল.''ষা. (বোধ হয় ধাম1--পান্র। 

ডোল-_পাত্র হইতে । জহচর শব। হি 

ডাম্বাডোল অন্য শব্ষ)। ধাম! ও ডোল, 

ডোলের মতন স্ফীত বা বৃহৎ । 

ডায়মন .'ষ্য. (ই* 0180)০0-_হীরা)। কাটা 

হীরার মতন পল। ভাগমন-কাটা...ণ. 

পল তোল! । 

ডাঁর .'ধাতু, (হি*। স"দ্রাহ ধাতু নিক্ষেপে 

বা" ঢাঁল ধাতু )। ডারি_নিক্ষেপ করি, 

প্রঃ_ আমারে ভারিয়া দিল (চণ্ডীঃ), 

সিংহদ্ধারে গাবী আগে সেই ভাত ডারে 

( চৈঃ চঃ)। ভারা । (অগ্রচলঃ )। 

ডা-রা ডা-রা..“ব্য. সেতার বাঁজাইতে শিখিবাঁর 

সাঁডেকতিক ধ্বনি। €ড-রে ডা-রা'' দ্রুত 

অঞ্জা,লি-সঞ্ালনে | 

ডাল...ব্য. (স* দলিক; যথা, দলিক দার্ণী 

হেম। ও* ডাল, হি' ডাল, ম* ডাহলী)। 

ৃক্ষশাখা, শাঁখা। ডাল-পালা-.“যা, (স" 

পল্পব-_পাঁলা )। শাখা ও পত্র। ভালা""' 

ব্য. (ডাল+আ'-্বার্থে)। শাখা, ডাল। 

ডালী-.ষ্য, (ডাল+ঈ )। কষুত্ হুদ্র শাখা । 
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(ডালা দেখ) ডাল”কোত্ত।.**ডালের মতন | ভালী -.ডালা দেখ। 

দীর্ঘাকার কুকুর (কুকুর দেখ)। ডাল. “ধাতু. | ভাশ ..যা. (স* দংশ)। মক্ষিকাবিশেষ, গ্াঁয়ই. 

ডাঁলাই-বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাঁথা ছেদনকরি | চতুষ্পদ জন্ত;কে দংশন করে। 

ডালানা । উাসা..-ষ্য. (স* নাগদস্ত। দস্ত হইতে দাতা 
ডালনা (গ্রাং) "'ষ্য, (দালনা দেখ )। দলিয়! . -্দীচা-_ভীসা 1)। গৃহপ্রাচীরে প্রোথিত. 

পর বাঞ্জন, ঘণ্ট। মূল সুর দণ্ড । 

ডীল' ডাইল দেখ। -উাস! ''ধাতু.( বোধ হম দূর পাঁচা__-আধগাকা 

ডাল!.''ডাল দ্রেখ। |. হইতে ? দরপাঁচ।-_দাচা-_ডীসা। তু ও* 

ডালা.."ষ্য. (সৎ ডল্লিকং বংশাদি নির্দিত দরপাচিল/_-স* দর-পাক।। দর--স* 

পাত্রম __ শব্ষকল্পঃ| ব্রহক্মবৈবর্তপুরাণে। : অর্ধ। স* দংগ্ত হইতে )। ভাসাই_, 

কিন্তু অর্বাচীন। শব্বসাঁরে, অনার্ধ্য শব্খ। | প্রায় পক দংশনযোগ্য হই, গঃ--আম 

বোধ হয় মূলে স* দল_-থড | বংশাদি- ডীসাইয়াছে পাড়িলে চলে। ডীঁসানা। 
নির্মিত বড়মুখ পাত্র, বাঁশের বেতীর বড়মুখ | ডাহা-.'ণ. (? ঢাক! নগরীর নাম হইতে? 

পার, প্রঃ--কুল তেয়াগিনু তরম ছাড়ি লই. তু* ঢাঁকা--ঢাহা, টাক1_টাহ৷ (টাকায় 

কলগেকর ডালা (চণ্ডী), যৌবনের ডাঁল। : ইতর প্রয়োগ)। ঢাহা__-ডাহা ?)। অবিকল 

(ম'ঃ)। ডালী .'ষা, (ডাল।+ঈ)। ছোট. 8_ডাহা মিথ্যা (টাকাই মিথ্যা? 
ডালা; ভালায় যাহা দেওয়া! হয়, ফলাদি : ঢাঁকা রাঞ্জধানী থাকিবার সময় গ্রবঞনা 
উপহার) পেড়! বাক্স প্রভৃতির উপরিভাগ |. কি অধিক ছিল? তু* কলিকাতাই বাবু। 

ডালিম -.ফ্য. (স* দীঁডিম, দালিম্ব, দাঁড়ি্থ। ভাস! (অর্ধপর)-__ডাঁহা? ডাহা মিথ্যা 
ও* ম* ডাক্কিম্ব, হি* ডারিম। ফা* নাম | কাচা মিথ্যা! ? তু* কাচা পচাল (গালি )। 

অনাঁর)। প্রসিদ্ধ অশ্ন-মধুর বহুবীজ ফল ৷ ডিঅণা .'ষ্য, (স* ভীন। ও* ডিআ, উেঁই)। 
(001760180%66)। গাছ (80168 | লক্ষ, গ্রাঃ১_-ডিঅ। মারিয়া চলিয়া গেল। 

£1819017) ছোট, ভারতবর্ষের প্রায়] গ্রাঃ-মাঃ। অপ্রচলঃ হইতেছে। ডিঙ্গা 

সর্বত্র আছে, রপামাটিতে ভাল বাড়ে না। ধাতু দেখ। 

বেদানা ..যে ডালিমের বীজ থাকে না। । ডিয়া..ফ্য. (রিয়া দেখ)। পিপিলিকাবিশেষ। 

ডালিমা, ডালিম্ব যা. (ও* নাম)। | ভিগৃডিগা ৮থ ( স* দীর্ঘ)। লম্বা ও সনু, 
পিষ্টকবিশেষ (চৈতন্য মঙ্গলে)। গমচুর্ণ : গ্াঃ- মাজুষটি ডিগ্ ডিগাঁ দীর্ঘ ও ক্কশ। 
জলে সিদ্ধ করিয়া ডালিমের বীজের | ডিগবাজি...ফ্য. ( ভিষানা-লম্ক ; বাঁজি ফা* ) 
আকারে কাটিয়া ঘিতে ভাজা, অর্থাৎ । শুন্যে লাফ দিয়া উলুটাইয়া পড়! খেল! । 

ডালিঘ্ব-বীজ্জাকার খাজাপুঞ্জ । ডিগ্রি ''ষ্য, (ই* 09816৫)। উত্মমাঁনাি 
ডালিয়! ' য্য. (ই* [981118 )। গেঁদীর মতন | যন্ত্রের অংশ।.."ব্য, (ই* 09016 )। 

কিন্ত, বৃহৎ বিদেশী পুর্পবিশেষ। বিচারকের আজ্ঞা, শাসন ( আদাঃ)। 
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ভিগ্রিদার ..ষা, (ফাঁ* দাঁর)। যেব্যত্তির 

পক্ষে আদেশ হইয়াছে । ডিগ্রিজারি কর! 

- আদালতের আদেশ পালন করা । ডিগ্রি- | 

ডিসমিদ ''বিচাঁরকের' অনুকূল কিংবা 

: প্রতিকূল আদেশ (আদাঃ)। 

ডিঞানী ''ষ্য. (কুমড়। দেখ)। ডিজ্ী__ 

জাহাজে বিদেশ হইতে আগত কুমড়া, 

গুড়কুমড়া । 

। 

ভিপুটী..ষা, ( ই* 06981) )। ্রতিনধি 

:--ডিপুটী মাজিষর, ডিপুটা ইন্মূপে্ট। 
ডিপুটা বাবু:'নি্নতন মাঞ্িষটর। ডিপুটী, 
গিরি*ভিপুটীর কাজ | ঘটারাম ডিপুটা... 
এক ডিপুটা মাজিষ্টরের নাম মুচিরাম ছিলি। 
তিনি বিচারকার্ধ ভাল বুঝিতেন না। 
লোকে উপহাসে তাহাকে ঘটারাম দ্িপুটা 
বলিত। ইহ! হইতে অকর্মণ্য ডিপুটা। 

ডিঙ্গা "যা. (স*দ্রোণ)। নৌকা, গ্রঃ_ | ডিবা-ষ্য, (ডাবা দেখ)। সাজা পান 
গৌঁজে বান্ধ রাখে ডিঙ্গী লোহার শিকলে 

(কবিকঃ--এখানে ডিঙ্ন! বৃহৎ ছিল)। ডি 

ডিঙ্গী .'ষ্য. (ডিজ্ঞা।4+8ঈ)। ছোট নৌকা । 

ৃষ্টান্তে, শুখনা ভাঙ্গায় ভিজা! ডূবায়_ 
যেখানে শঙক| ছিল না, সেখানে বিপদ 

উপস্বিত। 

'ডঞ্জা। ''ধাতু. (স* ডান হইতে। 

ূ 

ূ 

ও* ডে. 

ধাতু। হিতে কুদনা, ফান) মণ্তে 

ৰ ডিমকা ''ধাতু' (স* ডিম্বকা _-মাংস-বুদূবুদ্ )। উডণে' 'কুদণে'--বা* ডিজানা। হিৎ 

মণ্তে লাফ ধাতুও নাই )। 

উধ্বদ্রকে লাফাইয়! উত্তীর্ণ হই, প্রাঃ 

প্রাচীর বেড়া ভিজ্ঞানা । (গর্ত ভিজ্ানা 

বলা যায়, এখানে লাঁফানা বলাও যাঁয়। 

ডিজ্ঞাই_-. 

| 

র 
| 

গ্রভৃতি রাখবার ধাতু নিষ্সিত'কটুয়!। 

ম''ষ্য. (স*ভিম্ব)। ডিম্ব। করায়, 

ঘোড়ার ডিম-_অশ্বা্থ যেমন মিথা।, তেমন। 

ঘৃঘু-ডিম."*ঘুঘু পাখীর ডিম্ব, তত্তুল্য কষ 
অণ্ড। বায়াডিম.."( স* বাম প্রতিকূল 

হইতে? তু" বাম হইতে বায়! 
বাদ্য )। পণ্গীয় যে অঞ্ হইতে ছানা 

জন্মে না। 

ডিমকাই--মীংসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব হট, 
মাংসের বুদৃবুদু জন্ম, ও3--ঘা ডিম- 

কাইয়াছে, শীগ্ব পুরিয়া উঠিবে | ডিমকানা। 

ডিমকি'"ষ্য, (ম* ডিম্বিকা)। বুদ্বুদ্, 

লাঁফীনা-_সমভুমিতে অল্প উচ্চে ) ডিজ্গানা | গ্রাঃ_পছা জলে ভিমকি উঠে, ফোড়া 
_উল্লম্কনে, ঝাপানা--উচ্চ হইতে নিস্তে)। | পুরিবার সময় ভিমকি উঠে। 
ভিঙান| ॥  ডিম্ডিম '*ব্য, (স*) | বাদ্যবিশেষে, 

ডিপূজিট.*"ষ্য, (ই* 09০31) অন্টের:. ভমরুর বাঁদ্যে। ডিম্ডিমী.*ফ্য, ডমৰু। 

নিকট ন্ভাস, গ্রঃ-টাক| ডিপজিট করা, ' ডেম্ডেম-'"ব্য, ডেম্ডেম বাদ্যে। 
আমানত। ডিপজিটর ..যা. (ই* ৫০2০. ডিমা.'ফ্য. (স*ভিম্বক হইতে | স*নাম 
96০৫)। আঁমানতকারী, ভ্তানকারী। . পিঞ্ি)। পায়ের পশ্চাত্ভাগের ডিথাকার 

ডিপো “ষ্য. (ফরাপী )। যেখানে মাল সঞ্চিত পেশী। 

হয়) গ্রঃ-_কয়লাঁডিপো । কুলীডিপো.." ডিগ্রী ..ফ্য, (ই* ৫15110: )। যে জেলায় 

যেখানে প্রেরণ পূর্বে কুলী একত্র করা হয় । ৰ জজ-আদালত আছে। 
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ডিন্মিস-'ষয. (ই" 01910138)। বর্জন, | শাদা, বুক খয়রা। চঞ্ট, সোজা, অগ্র 
পরিত্যাগ, গ্রঃ--মকদ্দম| ভিসমিস--অগ্রীহ : ধারাগা, পক্ষ ছোট, পুচ্ছ প্রায় নাই। দলে 
( আদাঃ)। ডূবিয়া পাখা ও পা দিয়! সাতার দেয় । 

ডিহি..'ষ্য, (ফাণ্দেহ,। তু* স* দেশ )। । ডুমুর--'ব্য.(স* উড-হ্বর। ও* ডিমিরি)। প্রসদ্ধ 
কয়েকখানি গ্রীম লইয়! জমিদারের প্রধান : নাতিদীর্ঘ বৃক্ষ-বিশেষ। গাছের প্রকাণ্ড 
কর্মচারীর বাস (কবিকঃ)। ডিহি-খরচ | ফল ধরে বলিয়া এক স* নাম জধনেফল 
..'ডিহিতে খরচ । ভিহিদার .'ডিহির কর্তা। | (তু* উ্ভমবর বৃক্ষ বৈছে ফলে সর্ধ্র অঙ্গে-_ 

ডুকর''"ধাতু, (স* ডোশবে। ডো-করা : চৈঃচ$)। গাছ হঈতে প্রচুর জল নিংস্ত 

হইতে )। ডুকরি_উচ্চস্বরে কাঁদি 'ডুক-; হুয় বলিয়া! আর এক স* নাম ফন্ব।। 
রা। (অপ্রচলঃ)। ডুমুরের ছুইজাতি প্রসিদ্ধ । (২) ছোট 

ডুগংডুগী-'*ষা. (ডূগংডুগ করে বলিয়।)। | ডুমুর ( স* কাকোভুম্বরিকাঁকাঁক ডুমুর ) 

সাপ-খেলাড়! মালের ডমরু বাদ্য; বালক- | ...ফল ছোট আমর! রীধিয়! খাই ( 1০৪3 
দের খেলা করিবার ছোট ঢোলক (3 [ 1190109 )। (২) বড় ভূমুর বা যজ্ঞ-ডুমুর 
ছুলকী-_ঢোঁলকী )। (স* উডন্বর)- ফল বড়, ওষধে লাগে 

ডূগী ''ষা. (ডূুগৃড্গ শব হইতে )। বীয়া- (11005 21011619158 )। ৃষটাস্তে, ডুমুর 

তবলার বায়! ফুল হওয়া-ডুমুর ফুল যেমন অদ্ৃশ্ত থাকে, 

ডুব-"*ধাতু, ( স* বুড ধাতু ত্যাগ আচ্ছাদনে, ৃ তেমনই দেখা*ন! দেওয়। | (যাহাকে লোকে 

বা'তে কোন কোন স্বানে বুড় ধাতু । এই- | ডুমুরের কাচা ফল বলে, তাহার ভিতরে : 
বুপ ও* হি* মণ্তে বুড় ডুব ধাতু)। ভুবি-- র বন্ত;তঃ অসংখ্য ফুল থাকে )। কাবুলী 
নিমজ্জিত হই। ভুবন, ডোব1 ॥ ডোবা... | ডুমুর (কাবুলী নাম আজীর) বড় বড়, 

যা, ষে গর্ত বা ছোট পুকুরে ডুবিতে | পাকিলে মিষ্টাস্বাদ ও ভক্ষ্য (0183) 
পার! যায়, গড়িয়!। ডুবন-জল-.'জলের  ডুরী 'ডোরী দেখ। 
যে গভীরতা থাকিলে মানুষ ডূবিয়! পড়ে। | ভূলি'**যা.( স* )। কচ্ছপ বিশেষ 

ডোব1'*্ধাতু, (ডুব প্রাতু আন্তে)। | ডুলী ''দোলা দেখ । 
ডোবানা ॥ ডেংভেং.'"বৰা, (অন্ুকার শব )। ডঙ্কার ব। 

ভুব-ভুবি-''ষ্য (স* ডমবু)। সাপ থেলাইবার | ঢাকের * বাদ্যে। ডে-ডেং--ডেং'*'ব্য 
মাল-দের ডমরু নামক আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ূ ঢাকের বাদ্যে। 

ডুবারী...ষ্য. (ভুব+আরী)। যে জলে | ডেক.,,ফ্য. (ফা* দেগ)। তামার হাড়ী। 

ডুবিয়। থাকিতে দক্ষ। (কবিকঃতে | ডেকচি..'ষ্য. (হস্বার্থেফা* চি)। ছোট 

ভুবারু)। (২) প্লববর্গের ১২ আঙাল দীর্ঘ] ডেক। 
পঙ্গী বিশেষ (776 79901101. 1১০৫10- ; ডেক..ষ্য, (ই* ৫০)। জাহাজের গাটাতল। 
093 21010501019 )। মাথ| কাঁল, পেট | ডেকরা ''প. (স* দিক্কর--যুবা; ডিগ্র-_ 

এগার হইইইই এ 
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ধৃত-_মেঃ)। প্রগলভ যুব, প্রঃহকি বলে! টিপোর_দপ? ও" ঢটমপণ!--পস্ভীর ব্যব- 

. ডেকরা বড় যে চেগরা, ধী কথ। ফির। ফিরা | হার) । দস্তী। উেঁপো-পনা : ব্য. ডেঁপোর 

( ভাঃ। চেগর/-_চাঞ্জাড় )) প্রগল্ত ধূর্ত, | ব্যবহার। 

প্রঃ-কোথ। হৈতে বুড়! এক ভোকরা | ডেফল, ডেঁফল...ষ্য (স* ডহু। ও* জেউট)। 

বাঁমণ (ভাঃ)-_(ডেকর| স্বানে ভুলে] উদ্যান-জাত অঙ্ন ফল-বিশেষ, অন্ত নাম 

ডোকর! )। মীদার (দেখ)। 

ডের... (স* ডিজার-_খল ধূর্ত_শব- | ডেম, ড্যাম...বা, (ই* ৫207) । নরকে যাও, 

কল্পঃ। ও* ডাগর! ); মাথর বড় উকুণ, : (গাঁলিবিশেষ )। 

প্রাঃ -ডেঙ্গর উকুণ নীকী করে ইলিৰিলি ৃ ডেন্ম “যা. (ই* 087 )। বিশেষ প্রমাণের 

(ভাঃ)। | কাগজ বিশেয,আঁদালতে দরখাস্ত লিখিবার 

ডেঙা।''ডাঞ্জা দেখ। কাগজ ৰিশেষ। (এই কাগঞ্জ মিডিয়াম 

ডেজো। ..ণ. (ভাঙা +উয়|)। নীরদ উচ্চ কাগজের গ্রামাণ অপেক্ষা ছোট )। 

ভূমিজাত, গাঃ-ডেঙ্জো! খাড়া__লাল  ডেমেজ...ফ্য' (ই* 0807826)। ক্ষতি। 

নটিয়। শাগ (00105 প818৩009) )। ডেমেজ মাল ''যে দ্রব্য প্রায় নষ্ট তইয়। 

বিপত্বীক, প্রাঃ -ডেঞ্ো! মানুষ ) নারীহীন, | গিয়াছে। 
) 

] 

প্রঃ-ডেঞো! বাড়ী। (স* রগ হইতে 1. ডেরা.'*য্য. (হি*। ডাঁর ধাতু দেখ)। অল্প 

আসা* ভঙ্খবা; গ্রা*' ও আগখ্লা-- ৰ কাঁলের নিমিত্ত ঘর বা আশ্রয়, তাবু। ডের 

বিপত্বীক )। । ভাগ ফেলা-তাবু ও গজ ইত্যাদি 

ডেঞ্জে। জর ''জর দেখ। সন্নিবেশ করা, অল্নকালের নিমিত্ত বাদ 

ডেড় '.ণ. (স* সার্ধেক। দেড় দেখ )। এক | করা। 

এবং আধ । ভেড়া, ডেড়িয়! ''ণ. ( ডেড় : ডেলা..'ষ্য. (স* দ'ল)। পি, প্রঃময়দা 

+আ,+ইয়)। এক এবং আম বিশিষ্ট, ূ ডেলা-বাঁধ। হইয়া! গিয়াছে, দলা (দলক-- 

প্রাঃ-ডেড়া দাম। জ্ঞানদীস )) ঢেল|। 

ডেড়ি ''ণ. (দেড় হইতে )। একের অধক, ; ডেশ, ড্যাশ..'ষা. (ই* ৫991) | বাঁকোর পদ" 

অতিরিন্ত, প্রঃ--কবিকঃ; এক পাশে ভার- | সমূহের মধ্যে রেখা । 

বিশিষ্ট, যেসন কীধে ভার বহিবার সময় এক | ডেন্ক ''যা. ( ই* ৫৩91:)। লিখিবার নি'ন্ত 

দিকে ভার না থাকিলে । আধার। 

ডেড়ি (গ্রা*)...দেড়ি দেখ । প্রঃ কুজ্ঞানী | ভোকরা, ভোকল! ''ডেকরা দেখ। 

এই বুড়ী কা্ধ্য কৈল ডেড়ি-_বিলম্ব) | ডোজ: ষ্য. ( ই' ৫99৫ )। ওঁষধের মাত্র। 

কপালের ডেড়ি (মাঃ)_মদৃষ্টের ফের। ; ডোব..'ষ্য. (ভুল ধাতু দেখ)। গর্ভ। ডোবা 

উেঁপো '.ণ. (বোধ হয় ভাপ+উয়া__ভীপুয়া | "যয, গড়িয়া, যে গর্তে বর্ষাকালে ভুবন 

হইতে। স* দত্ত হইতে ডাঁপ। তু*হি" | জল থাকে। পচা ভোবা-.'যে ডা গাছ 
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পচিয়। গিয়াছে । ডোবা ' "ধাতু, (ডুব 
ধাতু আস্তে )1ডোবানা। 

ডোড়া...ষ্য. (ডোর হইতে )। দৌড়ীর বোনা 
লম্বা মাছ-ধরা জাল ।জাল দেখ। 

ভোঞ্জ। . ষ্য. (স* দ্রোণী। হি* ডোঙ্ী)। 

তাঁলগাছের কীড়ীর লম্বা দ্রোণ ব! নৌকা; 
কল! থোলের নি়িত দ্রোণ (শ্রাদ্ধাদিতে 
লাগে)। ভোষ্া-কল ''ষা. জলসেচনের 

দ্রোণ বা তালগাছের ডোক্গা! | 

ডোম,ডম-''ষ্য. (স')। হিন্দুজাতি বিশেষ । স্ত্রী 
ডোমনী। ডোমের বাসন ..ডোম জাতি 

বাশের পাত্র গড়ে, (এবং কোখাও কোথাও 

বাদ্য বাজায়)। ইহা হইতে বংশ-নিথ়িত 
পান্তাদি। ডোম-চিল'*'চিল দেখ। 

ৃষ্টান্তে, বাশবনে ডোম কানা_ছুই দশটার 

মধ্যে ভালটা বাছা সহজ, বহুর মধ্যে সহজ 

নহে | 

ডোম ''ষ্য. (ই* 0০1)6)। দীপাির গো€া- 

কার আবরণ। 

ডোমনী.**ষা, (1) কপাট ঝুলাইতে যে 

লৌহ চৌকাঠের বাহুতে বদ্ধ থাকে । 

ডোর ' ষ্য. (স* দোর, ডোর )। পাট (পষ্টর), 

কাপাস প্রভৃতির সরু মস্থণ দোড়ী, ৪1 
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডোরি (চণ্ডী2)। 

মাছ-ধরা ভোর**'মহণ ও দৃঢ় হুত্র। ডোর- 

কাট!...মাছ-ধরা ডোর ও বড়িশ। ভোরী, 

ভূরী-*'ষা. সরু ডোর, হাতে কবচ ধারণের 

তা, প)_-পাঁটের ডুরি (শুং পুঃ)। 
ভোরিয়া, ডূর্যে ''ণ. (ডোর+ইয়)। ডোর 

হুত্রের শ্রেণিবুন্ত, পা£-ভোরিয়া শাড়ী। 
ডোরা'.'ষ্য. ( ডৌর+আ)। রেখা । ডোরা- 

ভোরা.'গ. রেখা-বিশিষ্ট। 

1 

ূ ডোল.."ষ্য (স* কন্ডোল-_-অঃ)। ধান্টার্দি 
রক্ষার বাশের বেতীর গোল গভীর পাত্র, 
প্রাঃ আোতে তেসে গেল মোর কাপার্ছো 
ডোল (কবিকঃ)-_কাপাসপুর্ণ ডোল। 

| ডৌল .'য্য, (স* ভডঙ্বর-_আক্ৃতি, বিলাপ 
হইতে? বা দেউল হইতে? তু* সুঠাম । 

. হি" ম* ডৌল-_ প্রকার )। সৌষ্টব। ডৌল- 
শুদ্ধ : সৌস্ঠবসম্পন্ন, সুদর্শন । স্থ ডৌল.. 
স্থঠাম। 

ডূয়িং - ষ্য. ( ই* 4185108 )। রেখা-চিত্র। 
ঘাম ..ওজন দেখ। 
ডিল ''ষ্য ( ই* 07111) অঞ্জাগালনাদি কর্ম- 

অভ্যাস 

ডন ..ষ্য. (ই* 1817)। পয়ংনালা, নর্দায়!। 

* | 

ট.*ষ্য. (স')। ব্যঞ্জন বর্ণ, অক্ষর বিশেষ । 

ঢংং***ব্য, (অনুকার শব । তু" স* ধ্বন 

ধাতু শবে )। কাংস্তবাদ্যে, প--টং-চং 

করিয়া ঘড়ীতে ৪ট| বাজে। ঢং-চঙ্গানি | 

টক, টক্টক .'ব্য. (স* ঢৌক ধাতু গতিতে)। 
পানীয় গলাঁধঃকরণে, প্রঃ--টক করিয়া 

ওষুধ খাইয়া ফেল। ঢুক, ঢুকৃঢুক'-'ব্য, 

অল্পে অল্পে পানীয় গলাধঃকরণে। 

টঞ্জা-''ব্য. (স*দভ্ভ। দস্তস্ত। কৈতবে-- 
মেঃ। হি ঢব, বা* টপ, ও* ধম এক বোধ 

হয়। স* ভঙ্ি হইতেও ঢগ্জা আসিতে 

পারে)। ছল, গ;--পরম পবিত্র মোরে 

কৈল এই চঙ্গে (চ$চঃ)) দস্তী, দন্থ্ 

প্রঃ পাধু নহ ঢঙ্গ বেটা (কবিকঃ)। 
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ঙ্গ-ঙ্গাতি . (চঙ্ব্যন্তি__ঢজাতি ?)। ধূর্ত! 
প্রঃ চ্গঙ্গাতি নহি (কবিকঃ)। 

টন্-ন-.বা. (স* ধ্বন, ধ্বণ ধাতু শবধে। 

তু ঝন্ঝন)। শুষফ কাষ্ঠাদির শবে, 

শু শীর্ততীয়, গরা--শীর্ণ গোরু মানুষও 

টনটন কৰবে। টন্টনানি॥ টন্টনা। 

টন্টনয়।...প. এমনু শুগ্ষ ও জর্জর যে 

নড়িলে চন্টটন শব হয়। ঢন্নী-''গ' টনটন 

ঝন্ঝন শব করে এমন শুক, পচন 
কাঠ। 

টপ...ফ্য. (স* ভাব হইতে । হি* ঢব )। ভাব, 

ভঙ্গি; কীর্তন গানবিশেষ, যেমন মধু- 
কানের টপ। ঢপ-সঙ্গীত ' এক প্রকার 

পাঁচালী । 
টপ, ঢপ-টপ "বা. ( স* স্তুপ ধাতু উচ্ছায়ে: 

টিপী দেখ)। বৃহৎ শিথিল বস্ততে 

আঘাত শবে, প্রঃ--টাকের চর্ম--শিখিল 
হইলে টগ্প করে। ঢপ্টপানি॥ টিপ, 

টিপ্ুটিপ-"ব্য ক্ষুদ্র স্তূপে আঘাত শবে, 

$--টিপ টিপ করিয়া বালিশে ঠেঞ্ান| | 

টিপ-টিপানি॥ টপ্-টপা, টপ্টপিয়া ''ণ 
বৃহৎ ্ক,পাকার, অসংহত। , 

টর্-টর..'ব্য, (ঢল ধাতুর রুপান্তর )| ঢল্ 
টল দেখ। প্রঃরসে তন্থু ঢরটর 
(জ্ঞানদাস )। টর্-টর-''ষ্য, (স* ধ ধাতু 

বয়োশানিতে )। জীর্ণতায়, জর্জরীভাবে, 
প্রঃ--বাশট| টরটর করিতেছে । টর্-ঢরা, 
টর্ ঢরিয়। ''ণ জীর্ণ, জর্জর 

ঢল'''ধাঁতু' (স* হবল ধাতু চলনে। হি* টল, 
ও* ম* ঢল ধাতু )। ঢটলি--অবনত হই, 

বিহ্বল হই, প্রাঃ-নিদ্রায় ঢলি, হাসিতে 

হাসিতে ঢলিয়া পড়ে । টলা, লন ॥ টল... 

ষ্য. কৃমনিম্বত1, 1: পুকুর গাড়ের ঢল 

উচ্চভূমি হইতে যে বৃষ্টিজল নীচে গড়ার, 
প্রা টল নামে। ঢলা..নধাতু, (ঢল ধাতু 

আস্তে)। টলানা॥ প্--কি ঢলান 
টলালি,__কাঁমকৌধাদি দ্বার! বিহ্বল হইয়া । 

টলানী...ষ্য. যে নারী ভাব ঢলায়। ঢল্চল 
'* ব্য. তারলো, বিহ্বলতায়, ঞ$--টল্- 
টল কষিত কাঁঞ্চনতমু গোরী (জ্ঞানধাস )) 
আ' মরি আ' মরি সঙ্গিনী সকল,ভাবে ঢল ঢল 

হাসে খল্-খল, টল্-টল ধরণী (রামপ্রসাদ)। 

টলটলা, টল্-ঢলিয়। ' ণ. তরল, যেন 

দ্রবীভূত,গ2-_টল্ চলিয়া চোখ। ঢুল-ঢুল-"' 
ব্য. ক্ষুদ্র বস্তুর অবনমনে, গা আখি 

ঢুল-ঢুল। ঢুল-ঢুলা, ঢুল্-ঢুলিয়'' ণ. যাহ 

ঢুলঢুল করে। 

ঢাক; ধাতু. (স* ঢৌক ধাতু গতি, আবরণে, 
প্রাঃ-বদনং টৌকতে ৷ বা ঢাকা, হিৎ 
টাকনা, ম* টাকণে, ঝাকণে। ঢোকা 

ঢাঁক৷ এক ধাতু হইতে) ঢাকি--আবৃত 

করি। ঢাক।॥ নি; _ আঁ-াক1। ঢাঁকন 

'**ষ্য. আচ্ছাদন, পিধান। ঢাঁকনা-**ষা, 

আচ্ছাদন,ন্বার৷ আবৃত করিতে পারা যায়। 

টাকনী..ষ্য. ছোট ঢাকন! (ও* টাঙকৃদি) 
টাকাটোকা দেওয়া! টোকা! উপচর 

শব ?)। কোন কৃষে সংবৃত করা ঢাকা 

'“ধাতু, (ঢাক ধাতু মান্তে)। ঢাঁকানা। 

টাক. ''ষ্য (স'ঢক্কা)। প্রসিদ্ধ আনদ্ধ 

বাদাযন্ত্রবশেষ। জয়-টাক...বৃহৎ ঢাক, 

তাহাতে বকের পালথখ (গজরা ) বীধ! 

থাকে । ঢাকী ''ফ্য. (ঢাঁক+ঈ)। ঢাক" 
বাদ্যকর। ঢাঁক-চোঁল '.ষ্য (সহচর শব) 

ঢাক ? ঢোল, প্রঃ ঢাকঢোল বাদ্য বাঁজে 
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শিবের মন্দিরে (কবিক2)। ঢাঁক পেটা, ৃ 

টাক বাজান--প্ঠচাঁর কর । ধর্মের ঢাকে ূ 

কাঠি পড়ে__অধর্ম আচরণ লুকানা থাকে | 

না। ঢাকের বাদ্য থামিলেই মিষ্ট বহু 

কাঁলব্যাগী ঢাকের বাদ্য শ্রতিস্থথকর নহে।: 

ধ্য. প্রবণতা, কৃমনিয়ত। | টালু'.'গ, 

(ঢাল+উ )। কৃমনিয়। ঢ।লাজ, ঢালাও 
গণ, (হি হইতে )| এত যে গণিকে 

না পারিয়া ঢালিয়া দিতে হইয়াছে, প্রাচুর, 

| ৩8_ চালা লুচিদন্দেশ ; বিস্তীর্প, প্রঃ-_ 

ৃষ্টান্তে, ঢাকের কড়ীতে মনস! বিকায়_- | ঢালা বিছানা । 
মনস। ঠাকুরপুজার সময় ঢাক বাজান! ৷ টিক' 'ধাতু. ( স* ধিক্ষ,, ধুক্ষ ধাতু ক্লেশনে )। 
হয়। টঢাঁকীকে যে বেতন দিতে হয়, তার | টিকি__ক্রিষ্ট হই, গ্রঃ_-টিকিতে টিকিতে 
তুলনায় পুজার বায় অল্প) ইহা হইতে :”. পথ চলা । টেকা (টিক ধাতু হইতে 

লক্ষণায়, আম্ুুষণ্জাকে বায়বাহুল্য। টিকিতে, অপত্রংশে টিকুতে হয়। অন্ত 
ঢ।মালি"'ষ্য (স* দত্ত-ঢাম+আলি। আসা" : পদ অপ্রচলঃ)। 

ধেমালি। ও* টগটমীন্যি। তু" বা"; টিক-ফাজিল "'ষ্য (স* অধিক হইতে টিক। 

দামাল )। অহঙ্কার, দর্প (প্রাচীন টের দেখ। বর্ধমান জেলায় ঢের স্বানে 

বা*)। র টেক, টিক হয় ফাঁজিল--কমজমা )। ছুই 

অসমাঁন রাশির মধো অধিক রাশির কিয়দংশ 

লইয়া নুন রাশির মতা । যেমন ছুই খণ্ড 
জমি পরিমাণে সমান না হইলে বৃহৎ খণ্ডের 

কিয়দংশ লইয়! ছুই থখ্। লমান করা-- . 
টিক-ফাঁজিল ভার্জা।। তেমনই, দীড়। 

পালায় ছুই দ্রব্যের ওজন সমান না হইলে 

ঢাল .ষ্য, (স*)। ছুশ্ছেদ্য চর্ম নিমিত দেহ- 

রন্দক, ফল! (মাণিকে ঢাল শব ত্বানে 

ফল! )। ঢালী -্য. (ঢাল+ঈ )। ঢাঁল- 
ধারী। ূ 

টালকী "'ষ্য. (তু* ধাঙ্গুকী )। যে ঢাল ধরিয়া 
যুঝে (কৰিকঃ )। | 

ঢাল “ধাতু, (স* হ্বালি ধাতু চালনে। স* 
দ্রাহ ধাতু নিক্ষেপে? তু* হি* ডার ধাতু )। 

টিক-ফাঁজিল ভাঙ্জিতে হয়, অর্থাৎ ছুই 
দিকের ভীরের মধ্য লইতে হয়। 

টালি_নির্গলিত প্রবাহিত করি, প্রঃ-- । টি-টি “'ষ্য. (ধিক্ধিকৃ)। ধিকধিক রব, 

থালাতে জল টাল, আজ মেঘ ঢাঁলিবে-_ 
প্রচুর বর্ষণ করিবে । ঢালা ॥ টাকা ঢালা__ 
প্রচুর অর্থ ব্যয় করা। ঢালন-দার...ফা.. 

(ফা দার)। যে ঢালে, যে পিতৃলাদি, 

অপযশ, ৩;--এ কাঞজ্জ কি ছাপ! থাকে, 

চারিদিকে টি টি পড়িয়া গিয়াছে । টি-টিকার 

,.*ষ্য, (সৎ ধিকৃ-ধিকৃকাঁর )। ধিক্কার রব। 

(তু* টিটকারি)। 

আওটাইয়া ছাচে ঢালে । ঢাল-স্থমার করা : টিপ, টিপ্*টিপ-""বা, (স* স্তুপ হইতে )। 
_নিক্ষেপ পুর্বক গণ!) ইহা উহাতে । 
উহা ইহাতে দেওয়!। ঢালা. ধাতু, (ঢাল 
ধাতু আস্তে )। ঢালানা ॥ ঢাঁলাই-*'ষ্য. : 

] 

(ঢালা+ই )। ঢাঁলা-কর্ম। ঢাল, ঢল": 

স্তপে গ্রাহার শব্বে। চিপ করিয়। গড় করা 

__হ্ঠাৎ মাথা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করা। 

টিপা...ধাতু, টিপাই-_স্ব,লদ্রব্যে শ্রহার 
করি। টিপান!, টিপানি ॥ 
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ঢিপী...ফ্য, ( স* দ্বীপ )। উচ্চ ভূমি খণ্ড, প্রাঃ | অন্বেষণ করি, অন্বেষণ নিমিত্ত ভ্রমণ 

_উই-টিপী) স্তপ। করি, গ্াঃ-নিকুঞ্জ ভাঙ্গিয়! দশ, আহল 

টিবরী...ফ্য. (টিপ-দ্বীপ হইতে ?)। বোলটু | বিল ঢুণ্ডে বিশ্টী ঝাউ ঝরণ! গহন 

ইস্ুরুপ আঁটিবার মাদী ধাতুখণ্ড (78)। | (কবৰিকঃ)। অধুনা ঢু ড় ধাতু 

(২) (দীপ হইতে) । কেরোসীন দীপ | ঢুপ, ঢুপ-টাপ-..ঢপ, টিপ দেখ। 

( দৌয়াতের আকারের )। ূ ঢুল**ধাতু. (টল ধাতু দেখ । স* হবল ধাতু 

টিম ণ. (স* মণ্থর মাঠ দেখ )। মন্থর, হইতে | স+ ছুল ধাতু হইতে ? তু স* ছুল 

মন্দ মদ গতি, পর£__টিম! লোক, টিম"! ধাতু হইতে ঢটোলক বাদাযন্ত্র)। ঢুলি_ 

তেতাল! | র পতিত হই; ছুলি, নিদ্রাতুর হইয়া ছুলি। 

টিল...ব্. (স* দলি. দলনী। ও* চেলা,টেক্সা, । টোলা॥ ঢুল-“'ষ্ নিদ্রালস্য, নিদ্রালন্ে 

হি ডেলা ঢেলা) ম* টোলা )। লোষ্ী। দোলন। চুলা, চোলা ''ধাতু- (ধাতু 

ৃষ্টাত্তে, অন্ধকারে টিল মারা, ছোড়া | আস্তে )। ঢুলাই__ছুলাই, প্রাঃ চামর 

সন্ধান ন! করিয়া কাঁজ করা। টিলটি; ঢুলায় (কৃত্িঃ)) পাতিত কার, পামহল 

মাঁরিলে পাঁটিকাঁলটি থেতে হয়-_টিল প্রায়ই টুলাৰ তাঁর না রাখিব মাটি (মাঃ)। টোলানা। 

মুৎখ্ড, পাটিকাদ ভাঙ্গা ইট,ছুই | ঢোলাই...ষ্য. পাঁতিত করা কাজ, সে 

বিপক্ষের মধ্যে যে আব্মণকারী হয়, তাহা"! কাজের বেহন। 

কেই অধিক ক্ষতি সহা করিতে হয়। টিলা ূ ঢুলী-''ষ্য. (ঢোল দেখ)। ঢোল-বাদ্যকর, 

.**ধাতু, টিলাই-_টিল নিক্ষেপ দ্বারা আঘাত | ঢোলী। (২) শণ-ফল, বীজ বাহির করিয়! 

করি। টিলানা ॥ (চেল! দেখ )। | লইলে যে শূন্য ফল থাকে । 

টিলা...ণ. (স* শিথিল? সংগ্রা" সটিল। ও* ! ঢুষা "ধাতু" ( স* ধর্ষণ হইতে। স* ধূষ ধাতু 

টিলা)। শিথিল, প্রাঃ টিলা বাধন) | বর্ষণে, হিংসায়। তু' ও* ভুস হি" ম* চুদ 

অব্যবশ্থিত, গ্াঃ-টিলা মুনুষ |... | ধাতু )। ঢুষাই_মাথ। কিংবা স্থল দ্রব 

শৈথিল্য, আলসা, গঃকাজে টিলা ূ দ্বার প্রহার করি, প্রঃ__মাতায় মাতায় 

ূ 
দেওয়া, করা । টিলামি "'ষ্য* (টিলা + ঢুষাইয়া মাতা করিল চুর (কৃতিঃ লং) মাঠ 

আমি )। টিলার ভাব, শৈথিল্য । _মাথা )। ঢুষানা ॥ (ঢু দেখ )। (শৃঙ্াতবার 

টীট .ণ. (স* ধৃষ্ট )। ধৃষ্ট, নিলজ্জ। আঘাত-_গুর্তীন! ৷ 

গুঁক"'ধাতু, (স* চৌক ধাত গতি )। ঢুকি | টু "ঘ্য- (স* ধৃষ ধাতু হিংসার) পণ 

প্রবেশ করি। টোকা ॥ (টাক দেখ)। | মাথায় মাথায় আঘাত, প্রঃ--মেঢ়া লড়াই 

ঢোক1.."ধাতু, ক ধাতু আস্তে) ঢোকান|। করিবার সময় দু মারে। 

টড়-'ধাতু, ( স* ঢুণ্চ ধাতু অন্বেষণে )। ঢুড়ি। টু ব্য (স* ধু ধাতু কম্পনে। ধু ধু দেখ)। 

অন্বেষণ করি। টোঁড়া ॥ কিছু নয়, তৃণহীন বালুকামাজ্। 

ঢু “ধাতু (স* ঢুণ্ ধাতু অন্বেষণে )। চুণ্ডি ঢেআ ধাতু, (ঢেউ দেখ)। ঢেআই- 
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তরঙ্গিত করি», প্রঃ--ঢটেআইয়া জল তর 

_তরগ্া জাত করিয়। উপরের তৃণাদি 

সরাইয়া। ঢেআনা ॥ 

ঢেউ-'*ষ্য. (হিতে টেউ আছে বটে, কিন্তু 

লহর অধিক চলিত । ও*-তে লহড়ি, মণ্তে 

লাট লহর, আসা* চৌ। বাণতে ঢেউ 

কোথা হইতে আমিল ? স*খ্বগু--কুজ-- 
হইতে ? স্বগু-_টাউ-_ঢেউ 1) লঙরি। 
ঢেউ-খেলানা "৭. তরঞ্সিত। 

ঢটেউ...ষা. (? হি* ঢক, দাঈ । স* দক্ষিণ 

হইতে ?)| অন্ভের সম পরিম'ণ, 8 
কলশীর ঢেউ পিতল লও,_-কলশীর সমান 

ওজনের । 

টেকলী'**ষ্য. (টেক হইতে )। কুপা্দি হইতে 
জল তুলিবার টেকি কল, লাঠ|। 

ঢেকা.**ষ্. (স* ধিক্ষ ধাতু ক্লেশনে হইতে । 

ধাকা! দেখ )। ধাক!, ৩1$--টেকা মারি 

পুরী বাহির রাখিলেন লৈয়! ( চৈঃ চঃ); 
ঢেকা মারে একেবারে শত শত জন 

(কবিকঃ); ঢেক! দ্বিয়। কোটালের ভাই লয়ে 

যায় (ভাঃ)। ( অধুন! প্রায় অগ্রচলঃ)। 

টেকি, টেকী..“ষ্য. (ও* ঢেডিক) হি" টেক। 
টেকী। হিতে ধান-কুট্টী নামও আছে। 
ধান-কুটি--যাহ! দ্বার ধান কোটা যাঁর. 
সংক্ষেপে ধান্কি -ধাকি-_-টেকি হইতে 
পারে। মাণিকে, ক টক করে টেকি” 

অর্গাৎ ঢক-টক শব্ধ হইতে টেকি? লোকে 

বলে টেকি টেকশ-টেকুশ শব্দ করে। তু" 
ঢেকা--স* ধিক্ষ ধাতু 'ক্লশনে হইতে। ধিক্ষ 
ধাতু হইতেও টেকি শব আসিতে পারে। 
যাহা দ্বারা ঢেকা মারা যায়, তাহ 

ঢে'ক--টেকি। বোধ হয় ধান-কুটি শের 

সংক্ষেপে চেঁকি )। ধান্তাদি কুটিবার পাঁদ- 

চালিত স্থল বাষ্ঠ। ( উদৃখল যুষল--ধান 

রাখিবার কাঠের গড় (গর্ত) ও মুষল-বহ্ 
প্রাচীন যন্ত্র। এই যন্ত্র অদ্যাপি ভারতের 

দক্ষিণে ও পশ্চিমে চলিতেছে । বঞ্জা ও 

ওড়িশায় টেকি প্রাচীন উদুখল মুষলের স্বান 
লইয়াছে। উদখল ৪হ* ওখলী, মণ উথন্টী) 

_-কাষ্ঠ নিত ধান্ত পাত্র; ইহাতে ধান্য 

রাখিয়া! ছুই হাঁতে মুষল উত্তোলন করিয়া 

বেগে ধান্তে আঘাত করিতে হয় | টেকিতে 

হাতের কাজ প| দিয় হয় )। টেঁকির অঙ্গ, 

-(১) টেকি "প্রায় চারি হাত দীর্ঘ স্বল 
কান্ঠ। (২) পোয়া, পোঅ।-.'( স* পাদ )। 

যুপ-কাষ্ঠের আকারের কাষ্ঠদ্বয়। (৩) 

আকশলী, আঁকশলী...( সৎ অক্ষশলা )। 

যে শলা পোয়াতে থাকিয়! টেকির উঠিবার 
পড়িবার সাহায্য করে। (৪) মুষলী .'ষ্য. 

(কোথাও বোঁথাও মোন। বলে। বোধ হয় 
মণি হইতে। তুৎ মোন! কাটা)। মুষল। (৫) 

শাম! ''( স* শান । যথা, শঙ্বঃ স্যান্ মুষলা- 

স্ব লোহমঞ্ডলকে--মে:)। মুষলের অগ্র- 

ভাগের লৌহবলয় | গড়...(স* গর্ত, গড়)। 
গ্রাচীন উদুখল স্থানীয় গর্ত। গন্ভ-কাঠ 
'**গড়ের তলের কান্ঠ। (তলে কান্তন৷ 

দিলে মাটিতে মুষল পড়ে)। সতা "* 

(স* সপগ্রত্বী হইতে )। এক দিকের 

আকশলী ক্ষয় পাইয়া! নীচা হইলে যে 

পাতল! কাঠ পোয়াতে রাখিয়া ঢে'কিকে 

সেদিকে উচ্চ কর! হয়। টে'কি-শাঁল 

( গ্রা* টে'শকাল ) '.টে কিশাল!। ঢেকির 

লেজ-_যাহাতে পাদ-দেওয়! হয়। এক কি 

ছুই জন লেজে পাদ দিয়া টেকি দ্বারা ধন 
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ভানে (ভাঙ্গে ) চিড়া খই রতৃতি। 

অপর একজন গড়ের কাছে। কোটে। 

বসিয়া গড়ের ধান হাতে করিয়। নাড়িয়া 

দেয়--গ্রা" সেঁকুত (দেখ) দেয়। 

প্রবাদে, (১) ঘরের টেকি কুমীর_েকি 

কতকটা কুস্তীরের মতন দীর্ঘ। কুস্তীরে 

যেমন মানুষ খায়, আঘাত করে, সেকুত-দি- 

অনী অসাবধান হইলে তাহার হাতে কখন 

কখন মাথায় মুযল পড়িয়। ভাহাকে 

আহত করে। ইহা হইতে, যে ঘরের ছিদ্র 

। 

1 

| 

বলিয়। দিয়! অনিষ্ট করে। (২) এক গাঁয়ে । 

টেকি পড়ে অন্য গীয়ে মাথ। বাথ 

টেকির অবিরাম ঢক্-টক শব্ষে নিকটস্থ 

ব্যক্তির কর্ণনীড়া জন্মে। কিন্তু দুরসথ 

ব্ন্তির কর্ণগীড়। জন্মিতে গারে না। 

ইহা! হইতে, এক ঘরের কলহ বা কষ্ট 

দেখিয়। অন্ত লোকের 'সমবেদনার মুলে 

স্বার্থ থাকিবার সম্ভাবন | (৩) টেকিশালে 

যদি মাঁণিক গাই তবে কেন পর্বতে যাই_- 

বাড়ীতে টেকিশাল থাকে, এত নিকটে, 

যদ্দি কাম্যবস্ত/র লাভ হয়, তবে কে 

দুরে পর্বতে তাহা অন্বেষণ কাঁরতে যায়? 

(৪ ছিল টেকি হ'ল তুল কাঁটিতে কাঁটিতে 

নিধুলি-এক ছুতার টেকি গড়িতেছিল। 

সে এমন দক্ষ যে ঠেঁকি চাচিয়। টাচিয়া 

ভুলে (তুলীব্ত্ে) দাড় করাইল, শেষে | 

তৃলও হুইল নাঁ। লক্ষণায়, সুন্নার করিতে 

গিয়। দ্রব্য, নষ্ট কর । (৫) ঢেকিশাল দিয়। 

1 

| 

ব 
কটক যাওয়।_েকিশাল বাঁড়ীর পশ্চাৎ- 

ভাগে, দক্ষিণ ব্যতীত অন্ত ভাগে থাকে, ৷ 

বঞ্জের দক্ষিণে কটক। বাড়ীর দক্ষিণ ূ 

দ্বার দিয়! কটক যাইবার পোঁজা পথ। 

1 

সে পথে বাহির না হইয়! অহা পথে বাহির 

হওয়া । লক্ষণায়, দোজ। পথ ছাড়িয়। 

ঘোর পথে ষাওয়। | তু" ইল্লী দিয়া দিল্লী 

যাওয়া । (বোধ হয় আরও কথা আছে। 

পূর্বকালে বাড়ীর স্ত্রীলোকে লুকাইয় 

্রীক্ষেত্র দর্শনে যাইত। কটক দিয়া 

ক্ষেত্র যাইতে হইত। দক্ষিণে সমুখ- 

দ্বার দিয়। বাহির ন| হইয়া অন্ত দ্বার খিড়কি- 

দ্বার দিয়! বাহির হইত। ইহা হইতে, 

সোঁজ| পথে না গিয়া! ঘোর পথে যাওয়া |) 

টেকির কচ-কচি *"( টেকি টেঁকচ-ঠেকচ 

( অর্থাৎ টেঁক-টেক-শব্ব) করে। ঢে'কচ 

হইতে কচ)। টেঁকির উঠ-পড়ার বৃথা 

শব্দ; লক্ষণায় বৃথ! তর্কবিতর্ক। ঢটেঁকি- 

শীগ ..অপুণ্পক শাক বিশেষ (£10 )। 

চাঁটিগা ও পুর্ববর্জের অন্থান্ত স্বানে 

ছায়াবৃত রস ভূমিতে জন্মে। পাতা দীর্ঘ, 

অগ্রভাগ ঈষৎ বকৃ। নবোদগত পন 

হাতীর শু'ড়ের মতন বাকিয়। থে । ইহা 

হইতে ঢে কি নাম। 
ঢেকুধ - ষ্য. (স* উদ্গার। ও এউড়ি, 

হেউড়ি) হি* ডেকাঁর, কার) ম* টেকর। 

টাকায় ঢেক। ৷ সং উদ্গার শবের অপত্রংশে 

যে টেকুর, তাহ! ও* এউড়ি শব ন। থাঁকিলে 

হঠাৎ বিশ্বাস হইত না । উদ্গারে এউ-_ 

হেউ শব্ধ হয় বলিয়া ও* এউদ্ডিঃ হেউড়ি 

মনে হইতে পারে। বিস্ত। অন্ুকারত 

আকস্মিক বোধ হয়)। উদ্ার। খই" 

ঢেকুর খষ্ট চুঁইলে যেমন গণ্ধ হচ্ক থে 

টেকুরের তেমন গণ্ধ থাকে । ঠোআ। চেতুঃ 

শ_-থই-টোঅ। ঢেকুর। ক, । বি 

চেক্গা...ণ. (সং দীর্ঘাঙক 1 তু হিং ধাঁঙা- 

চে 
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গুট। ও* ডেঞ্া! | ঠেঞ্। হইতে? ঠেঞ্জা। | বৃথা কর্ম, প্রঃ-্েড়োতে পড়া-_মিছা 
দীর্ঘ যষ্টি 7 দীর্ঘ, গ্রঃঢেজ! | কাজে? কিছুই না, গাঃ__টেড়ে। হবে_. 
মানুষ ভ্ত্রী'-চেজী। কিছুই হবে না, যেমন ঘোড়ার ডিম। 

টেঁটা.*'ঠেঁটা দেখ । ( রোধ হয় এই বহু প্রচলিত গ্রা, শ্টির 
টেড়শ-""ষ্য. (স" টিঞ্ডিশ- বৈদাকঃ। টিগ্ডিশ 

শব্দ অর্বাচীন। ও* ভেঞ্ি, বা'তেও কোন 

কোন স্বানে ভেঁড়ি। বোধ হয় ভেড়া- 

মূল রূপ টাঁড়ুয়। )। ডেড়ি দেখ। 

ঢেপ্ঢেপ'*"০প্টপ দেখ। 

ঢেপসা."'ণ. (ডিপি-সদৃষ্ন--টিপসা--ঢ্রেপসা)। 

শঙ্গী নাম প্রথমে ছিল (মেষশৃঞ্জোর তুল্য 
বক্ ফল বলিয়|)॥ গরে টেড়শ এবং এই 
নামের সংস্কত রূপ পরে টিগ্ডিশ হইয়াছে )। 

জবাদি-বর্গের ক্ৃষিজাত ফলশীক-বিশেষ 

([,20775 ঠি0619, 111015005 ৪9০- 

16609 )| ফল লঙ্কা, কৃমশঃ সরুঃ মেষ" 

শৃ্জা-তুল্য বাঁকা, পিচ্ছিলরস। গাকিলে 
ফল ফাটিয়! যায়। 

টেঁড়া, টেটর"*"ষ্য, (স* ভেরি--পটহ- 

বিশেষ 1)1 মাটির এক-মুখা আনব্ব 
বাদ্য-বিশেষ। ছুই হাতে দুই কাঠী দিয়! 
বাজান! হয়; ঞ&ঃ-_জাহাঙ্গীর ঢে'ড়া দিলা 
সকল শহরে (ভাঃ)-্টেড়া দেওয়া 

ঢে'ড়৷ বাদ্য বাজাইয়! রাজান্ত। ঘোষণা 

করা । টে'ড়া, ঢেটরা পিটান।-_বাদ্য দ্বার! 

ঘোষণ! করাঃ ঘোষণ! কর! । 

টেঁড়ী-''্্য. (ভেড়া! শৃর্জোর তুল্য বাক। বলিয়া 
ভেড়া হইতে ?)। নারীর কানের শ্বর্ণ 

অলঙকার-বিশেষ । ( আজ-কীল গহনাটি 
অশ্রচলঃ )। পোস্ত-টে'ড়ী-'' পোস্ত-ফল 

(হিঃ টীগ্তরা )। 

ঢেড়ো (গ্রা" )."'ফ্য, (তৃ* হি' টোড়া-বৃথা 
দৃশ্ত। স* ডুপ্তভ সর্প নাম হইতে? টোড়া 

. লাগ-সাঁপ বটে, কিন্ত; বিষহীন, তেমন 
টেড়ে৷ কাজ-নামে কাজ, ফলে বৃথ।)। 

স্প-সদৃশ, কদাকার । 

ঢেমন ..ণ. (ঢেমনী দেখ )। কুচরিতর, প্রঃ_- 

ঢেমন চোসরগুল! জানে ঢের ঢঙ্া (মাঃ), 

কি বলে ঢেমন মাগী মালাঁকারের মেয়ে 

(মাঃ); জারজ, এাঃ--জারুয়! ঢেমন 

(কবিকঃ )। ঢেমন1.''ণ. (টেমন+আ1)। 

জারজ (গাঁলিতে )। ঢেমনা-বেধে।''' 

(বিধবা হইতে বেধে। | অতএব সহচর 

শব )। জারজ (গালিতে )। 

ঢেমন|.'"ষা, (স* ধামন্্--গৃহ হইতে? ঢেমন 

হইতে ? লোকের বিশ্বাস এই সাপ গোখুর! 

সাপের সঙ্গে জোড় লাগে। ও* ঢমণা )। 

নিখিষ দখ্ডাকাঁর সর্পবিশেষ (28176015 
101100305)। দগ্ডাঁকার বলিয়া কোথাও 

কোথাও 'নাম দগ্ডাস আছে। চারি পাঁচ 

হাত দীর্ঘ হয়। লেজ এক হাত। দেহের 

উধ্ব'ভাগ ইটবর্ণ, নিয়ভাগ আগীত, পশ্চাৎ 
দিকে অঙ্ঠুরী চি আছে। তু ঈষৎ 
বহিগ্গত,» চক্ষু বৃহৎ। গোয়াল-ঘরে প্রায়ই 

দেখা যার, ইছুঁর পাখী খায়। ঢটেমন! 

কেঁচো ''কেচে। দেখ । 

| ঢেমনী.'ফ্য, (স* ধমনী--হট্টবিলাসিনী-_ 
অঃ)। উপন্পত্বী। 

টের ''প. (স* অধিক 1 তুরি? ও+ চের) 
ঢেল। বা'তে 

৫৯ 

হিৎ টের টেক) মং 
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কোথাও কোথাও ঢেক আছে )। অধিক, টেল! নিক্ষেপ দ্বার প্রহার করি। 

| ঢেলান|॥ 

টৌরা...ফয, (স* হীরক-হীরা হইতে । হীর! ; টেশকাল (গ্রা).*েকিশাল দেখ। 

_ দ্রীরা_টেরা। হিৎ ঢেরা। তেনুগুতে : ঢোক "যা. (ঢুক ধাতু হইতে? তু" ঘোট। 

তিককড় _-বা" তাকুড় | ও'তে শব কিংবা! | কিংবা স' স্তোক। ও ঢোক )। যে 

্রবাটি গ্রচলিত নাই )। (১) পাট ও শণের : পরিমাণ পানীয় একবারে গলায় টোকাইতে 

দোড়ী কাঁটিবার কাঁঠের চতুভূর্জ যন্ত্র | পারা যায়, গঃ_এক ঢোক জল 

বিশেষ, ইহাঁর ভুজ--পাথী (স* পক্ষ), | ঢোকা ''ঢুক ধাতু দেখ। 

মাঝে নাকী (স*' নাসিক) কিংবা | ঢোড়া '*টু'ড় ধাতু দেখ। ঢোড়া জাল"! 

আকুশী (স* অঙ্কুশ ) থাকে । (২)+- । জাল দেখ। 

এই চিতন। এই চিত্রের স* নাম বজ্চিহ, বু । টোড়া “যয, (ন* ভুত, ধোড। ও" 

অর্থে_হীরক। হীরার স্বাভাবিক সংশস্কান | ধেঅ)। নিধিষ, তীরু, সর্পবিশেষ 

এই ত্ূপ। যে লিখিতে জানে না,সে দলীলে : (13509771085 1)1 সদেহ। গৌল, 

এই ঢেরাচিহু করিয়। দেয় ( সম্তক্ধ দেখ )। | খরা, চিহুহীন । ২৮০ হাত দীর্ঘ হয়। জলে 

পৃথী লিখিবার সময় যেখানে ফাক পড়ে, কাঁদাক় থাকে, মাছ খায়। 

সেখানে (স*) কাকপদ-চিছু দেওয়া হয়। : ঢোল-"'ষ্য, (স*)। কাঠের ছু-মুখা! আনদছ 

যুগল কাঁকপদ_টেরা-সহি | চেরা-সহি, বাঁদ্যবিশেষ ৷ এক মুখে কাটি, অন্ত মুখে 

টেরা-সই:..ফ্য, (সহি, সই দেখ )। ঢেরা- | হাত দিয়া বাজনা হয়। চোলী, ঢুলী:'যা 

চিহ্ন লেখা । (ঢোল+ঈ)1 ঢোলবাদ্যকর। ঢোলক:.'য্, 

টেলা...ফ্য, (স*দলি। দলি_দিল_ডিল্ল_ | (টোল+ক)। ছোট ঢোল, কিন্ত; ছুই 

টিল। স* লোষ্ট, লেট; শবের বর্ণবিপর্ধয়েও | মুখে হাত দিয়া বাজান! হয়। ঢোলকী:“্য 

ঢে্গা আসিতে পারে। হি ভলা; টেলা ; ও? 

ঢেলা, ডেল! )। লোষ্ (টিল দেখ। টিল 

ছোট, টেলা বড়। অতএব বোধ হয় টিলী 

শব ছিল। এখন ঢেলী শব্ধ কাহারদের 

ভাষায় আছে, অর্থ, ছোট চেলা,ভাঙা। ইট- 

পাথর )। ঢেলা-মার!-.'ষ্য, লোষই-নিক্ষেপ 

দ্বার গ্রহার; বিবাহের দিন ঘরধাত্রীকে 

টেল! দ্বারা প্রহার। (প্রাচীন আস্মর 

বিবাহের শেষ চি )। ঢেলা-ভাঙ্গানি ''ষ্য 

ঢেলা-মার হইতে রক্ষা পাইতে মিষ্ট 

কিংব| অর্থদান। ঢেলা ' ধাতু. চেলাঁই 

(ঢোলক+ঈ )। ছোট ঢোলক) চোলক 

বাদ্যকর। টোল ''ণ. ঢোলতুল্য, চোল 

তুল্য স্ফীত, 1--মড়াট! ফুলিয়া চো 

হইয়াছে । ঢোল-কাণ 'ষ্য. (স* শিথিল 

ডিল! শের রূপাস্তরে টোল? )। - দীর্ঘক' 

শশক ? (কবিকঃ)। ঢোল-সমুদ্র'''ষ 

(স* ঢটোলসমুদ্রিক1)। ছোট্ট (প্রায় দে 

হাত) বন্ত শাকবিশেষ ( [668 1228610 

1015 )) কিন্ত, পাতা বৃহধা€ একস ও 
নাম হাতীকানী-হস্তিকর্দ তুল বৃহৎ গ 

ধার)। বর্ষাকালে জম, অস্ত সমূয় 'দেং 
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যার না। পুষ্প গোয়ালী-লতার পুষ্প- | লিখিয়া তো লেখা ভাল। ব্যাকরগ দেখ)। 
সদৃশ। হয় ত..'ষদদি হয় তবে,-_মূলার্থ এই, প্রঃ 

ঢোলা...ণ. (স* টোল+অ!। ল' শিথিল | "হয় ত আজি বৃষ্টি হইবে-_ফদি বৃষ্টি হয়, 
টিলা হইতে )। স্ফীত) শিথিল। টোল ] তবে আজি হইবে? ইহা হইতে, আধুনিক 
পাতা'.'কাঞ্ড়! দেখ । (রাড়ে নাম )। প্রয়োগে সন্দেহ, সম্ভাবন! বুঝায় । তো! 

টোসর'.'৭. (স* ধূসর-গর্দত হইতে ?হিৎ : দেখ। 
ঢুসর_বৈশ জাতিবিশেষ ; ইহার আপন|- ।“ত% ত* প্রত্যয় (স* ভস্)। হইতে, গ্ঃ-- 
দিগকে বামুন বলে )। শঠ, প্রা--ঢেমন | প্রসঙ্গতঃ-_ প্রসঙ্গ হইতে । ( তঃম্থানে ত 

ঢোসর (মাঁ:)। বানান ঠিক নহে)। 

ঢোঁস1..'ঢুস ধাতু দেখ। ত..প. (তত দেখ)। তত, পাঃ--তর্দিন। 

তক..*গ্রত্যয়, (হিৎ। সৎ ততঃ1)। পর্যস্ত 

প্রাঃ এ তক-_-এ পর্যস্ত, কাহা তক--কি 

পর্যস্ত। | 

ওক-তক "ব্য, * ত » 3৬ 

টবর্গের অন্গুনামিক বর্ণ। বা*তে ন-তুল্য রে রি রি ৮ এন ০ 

গ। 

ণ...য্. (স*)। বাঞ্জন-বর্ণ, অক্ষরবিশেষ। 

০ 2 দালান ধুইবার পর তক্-তক করে--ধেন 
হাঁসিতে থাকে, দালান হাসিতেছে--এবুগ 

ত। প্রয়োগও আছে । (জলের দীষ্তি তক্-তক) 

ত.*'ষা, ( স* )। ব্যঞ্জন-বর্ণ, অক্ষরবিশেষ। তেলের দীপ্তি চকচক, কুচ্কুচ? ধাতুর 
ত.."ব্য. (স* তু)। পাঁদপুরণে, ৩ৈ$--শুংপু$, | দীপ্তি বকঝক-_এই দীন্তি তরল ন! হইলে 

চৈঠঃ। যথা, নীরে ত নিরমিল কাআ! নাম 

নিরঞ্জন (শুংপুঃ )__নীরে অধিকরণ কারক, 
ত পাদপুরণে। পরে এই ত 'অধিকরণ 
কারকের বিভন্তি হইয়াছিল। অদ্যাপি 

আসামে, রঙ্পুরে ত (ৎ) বিভক্তি আছে। 

অন্তত্র তে হইয়াছে । (২) অবধারণে, প্রাঃ 

আমি ত বলিয়াছি। (৩) পক্ষান্তরে প্ত$-- 

তোমার ত যাওয়া ঠিক আছে। (৪) 

সমুচ্চয়ে, বাক্য উপন্যাসে, এরঃ-_তাই ত, 

কি কর! যাবে, সব ভাল ত। (৫) (স* ততঃ, 

তদা )। তবে, প্রঃ--তুমি যাও তো! আমি 

যাব) তবে তে! বিপদ্ (এই অর্থেতন৷ 

জকৃজক |) তকৃতক1, তক্-তকিয়...ণ. 

তকৃতক ীপ্তি-শালী। তিকৃ-তিক"' ক্ষুত্ 

বস্ত।র জলীয় দীখ্িতে; অল্প দৃষ্টিতে, 
পঃ-_পানা পুকুরে সে ডুবিয়া পড়িয়াছিল, 

কেবল মাথাটি তিক-তিক করিতেছিল। 
তুক্-ভুক $.অতি কষুত্র বস্ত;র মৃদু দীন্তিতে। 

(চক্ণচক-ুতকৃততক, চিকৃ-চিক-তিক্- 

তিক, চুক্চুক তুক্-তুক )। 
তকৃ-তক-..ব্য, (স* তিক ধাতু গতি ।তু* 

টর্কুটক ) হি* টচ-টচ, টিক-টিক। ও*তেও 

এই বূপ)। গোরু চাঁলাইবার অব্ন্ত 

শবষে। 
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তকৃত.,ফা, (আ” তথ্ত)। রাজসিংহাসন। | বঞনা| তগল্লবী-''গ. বঞ্চনাপূর্ণ, প্রঃ”. 

তকৃতপোধ “'ষ্য, (আ" তখ্তপোষ-বসিবার | তঃ কথা। 

আস্তরণ )। এমন খাট যাহাঁর শয়ন ব্থান ; তঙকা...ঘ্য, (স')। টাকাঃ প্রঃস্পতঙক। প্রতি 

কাঠের পাঁটার। অষ্ট গণ্ড| সের প্রতি ধর ( শুভঙকরী ), শত 

তক্তা...ঘ্য. ( আ* তথ্তা। তু* স* তক্ষিত)। | তা দিল সাধু পিঞ্জরের বাণি (কবিকঃ)। 

পাটা, কাঠের পাটা) কাগজের এক ফর্দ। তচু.নচ..*প. (হি* তহস-নহস | স* তস ধাতু 

তক্তী...ঘ্য. ছোট গাঁটা; পটটাকার বর্ণ, উপক্ষয়ে, নশ ধাতু বিনাশে ) । নষ্ট, ২ 

অলঙুকার বিশেষ । তকৃতা-নাম! ''ষ্য, (ফা* ! ফুলের বাগান ভেঙ্গে তচ্নচ করে) গ্রাম 

তথ্তেরোর্জ-যে রাজাসন বাহিত হয়) তচ্নচ হবে না কি (টেকচাদ )। 

বিবাহের বরের উনদু্ত যান-বিশেষ। ৰ তছরুপ..'তদবুগ দেখ। 

তকৃ-বক্, টক্বক, টগ্বগ'''ব্য, (স+ তক্ষ তু .*সর্বনাম, (স* তক্ত )। তাহার (প্রাচীন 

ধাতু উন্মোচনে, বক্ষ ধাতু সংঘাতে । তক্- | পদে)। 

বক-+একবার উন্মুত্ত, পরবার সংঘাত তজদিক...তসদিক দেখ। 

অর্থাৎ ফুলিয়। উঠা ও সঙঝুচিত হওয়া )। | তজ্বিজ:*'ষ্য. (আ" তজ্বীজ )। বিচার, 

তাপে জলক্ফোটনশবে | | বিবেচনা । 

তক্মা...ফ্. তুর্কা তমগা, অপত্রংশে তক্মা)। ৷ তঞ্চ “ফ্য, (স* বঞ্টন হইতে? কিন্ত, ব স্থানে 

শীসনপট । ূ ত দেখা যায় ন!। স* তণ ধাতু সঙেকাচ 

তক্রার...ফ্য: (আ*)। তর্ক, আগত্তি। তক হইতে 1)। বঞ্চনা।  ঃ কুটবুদধি 

রারী..'ণ. তর্কষোগ্য। ৰ কোতোয়াল তঞ্চ করে নান! ( রামপ্রসাদের 

উক্লিফ.. ষ্য. (আ* তক্লীফ)। কষ্ট। | বিদ্যানুন্দর)। তঞ্চক ..ষ্য. প্রবঞ্ঠনাঃ ৫: 
1 

তকল্পব-''তগল্পব দেখ। আমার সঙঞ্জে তঞ্ক করিবে ন।। 

তকুড়...ষ্য, (স তকু€)। জাল বুনিবার দৌড়ী | তথ ''গ' (স*্তটে খ্বিত) ইহা হইতে 

রাখার মাকু। অন্য নাম তফীল। জাল, উদ্দাসীন )। বা*-তে ভয়কাতর, বোধ হয় 

দেখ। ৃ ভয়ে তটশ্ব--ভয়ে উদ্াসীন--কিংকর্তব্য 

তক্ষক-..ফ্য. (স* )। নাগরাজবিশেষ? স্থত্র' : -বিমূড়। 

ধার, বিশ্বকর্মা; দক্ষকর্মা। ' ভড়কা ..ফ্য. (স* তাড়কা-রাক্ষদী নাম 

তথন...বা, (স* তৎক্ষণ)। সে সময়।| হইতে? স* তড় ধাতু তাড়না হইতে? 

তখনি ব্য...(তখন+ই)। সে সময়েই। | টাটক| লাগা দেখ )। আক্ষেপ-রোগ, মৃগী" 

তক্ষণি.. ব্য, (ততক্ষণ+ই )। ততক্ষণাৎ। রোগের স্তায় লক্ষণবিশিষ্ট রোগবিশেষ 

তখত..ষ্য. (আ*)। রাজসিংহাসন। (০০115102)। (প্রায়ই। রস-তড়কা)। 

তগর ..য্য. (স*)| টগর দেখ। তড় -তড়-.বৰ্য. (স* তট, তড ধাতু আধাতে। 

তগাব (শ্রী তকরব)..যয, (আ*)।। তু স+ তট-তট )। বৃষ্টপতন শবে, ৩7 
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তড়ংতড় করিয়ঠ বৃষ্টি আদিল) ঘুট ঘুট 

অগ্ধীকার শিলার তড়তড়ী (ভাঃ), বৃষ্টিল 

শিলা তড়তড়-তড়ে ( মেঘনাদবধে )। 

তড়-তড়া...ফ্য. তড়ততড় শব্ষে হঠাৎ বৃষ্টি, 
জলপ্রক্ষেপ, গাঃ-এক তড়-তড়া বৃষ্টি, 

পথে জলের তড়-তড়া দেও । তড়-তড়ানি॥ 

তড় -তড়িয়া.''ণ. (তড়-তড়+ইয়া)। তড়ং .. 

তড় শববিশিষ্ট। 

তড়-বড়.""ব্য. (স" তট ধাতু উন্নতি, বড 

ধাতু আরোহণ ; কিংবা বল ধাতু গ্রাণন_- 
বল কর!) | বেগে লাফাইয়! উঠায়,উথান ও 

বলগ্রয়োগে। ( দড়ত্বড় দেখ)। তড়ত 

বড়ানা ॥ তিড়-বিড়-..ব্য, এদিক ওদিকে 

বাকায়,। লক্-চেষ্টায়। তিড়বিড়া-''. 

চঞ্ল, যে অল্লেই চমকিয়। লাফাইয়। 

উঠে। 

তড়াক...ব্য, (স* ত্বরা+ক্)। অতি বেগে। 

তড়ি-ঘড়ি (গ্রা*)...ব্য, (ত্বরা! করি--অপ- 

ভ্রংশে )। অতি নীস্র। 

তত ''ণ. (স+* তাৰৎ। তু* গ্রা* উ* তত; 
ওৎ তেতে, হি* তেতা। স* ততি-_শেষের 

ই লুপ্ত, তু* রীতি__রীত )। তাবৎ, তৎ- 
পরিমিত । (তুযত-_সা* যাবৎ) $ (সংক্ষেপে 

তত সমাসে ত হয় )। 
ততেক..'ণ.(স* ততি+ক স্বার্থে। ও, 

তেতিকি)। তাবৎ্পরিমিত | (তু* যতেক)। 

ততোধিক...ণ. (স* ততঃ+ অধিক )। তদ- 

পেক্ষা অধিক, প্রাঃ--তেতোধিক পাপী । 

তৎকাল...ব্য, (সং )। সে সময় ) শীঘ্র, ওঃ 

--আসিব তৎকাল আজ্। দেও না মোরে 

যেতে (মাঃ )। ততৎ্পর,*ণ. (সৎ )। তার 

পর; তাহাতেই নিযুস্তু। 

তত্তরিয়..'ণ. (স* তরস্+তরস্+ইয়।)। 

স্বরাকারী, ব্যঞ্ন। ৃ 
তত্ব ''ষ্য. (স*)। স*তে--যাথার্ঘা, বার্তা) 

ধ্টহহ!৷ হইতে বা* তে বার্ত! পাইবার অভি- 
প্রায়ে দূত ব বাহকের সহিত প্রেরিত 

মিষ্টকাদি। অন্য নাম ব্যতার (স* বাবহার। 

ও*তেও ব্যভার )। তন্ব-তল্লাস'' ব্য. 

(তল্লাস দেখ । সহচর শব্)। সংবাদ-গ্রহণ। 

তত্রত্য-''প. (স)। ততস্বানভব, গ$--তত্রত্য 

বৃক্ষ । 

তত্রাচ''ব্য. (স* তথাচ-_অপতভ্রংশে) | তথাচ। 

তথা..*ব্য, (স*)। এই প্রকার, এবং, প্রঃ 

রাম তথ! শ্তাম পীড়িত ; (যথা! পরে তথ ), 

৫1:--যথ! রাঁম তথ। শ্তাম-ছুই-ই অনুম্থ। 

তথাপি.''ব্য. (স*)। তবু। (যদিও যদ্যপি 

পরে তথাপি আসে )। তটৈব-''ব্য. (স*)। 

ঠিক এই শ্রকীর। তখৈবচ'*'ব্য, (সং)। 
এই প্রকার। তথাঁচ.**ব্য, (সং)। স"তে 

এবং, এবং এই; বাণতে তথাপি, প্$-- 

এতে বলা গেল, তথাচ গেল না। (তু 

অথচ )। তথান্ত,.'ব্য, (স+)। তাই হউক । 

তথায়-ব্য, (স* তত্র । ও* সেঠা। হি" তা, 

মণ তেরে )। সেখানে । (যথায় পরে তথায়, 

গঃ--ষথায় রাম তথায় শ্যাম--যেখানে 

রাম সেখানে শ্যাম )। 

তথি “সর্বনাম, (স+ তৎহি)। তাহা, প্রা 

নাভি-সরৌবর তথির উপর তম্ুরুহাগবুরদাম 

(কবিকঃ), প্রঃ-_নাসায় দোলয়ে মতি হীরার 

জড়িত তথি (কবিকঃ)। : ব্য. তথা, এবং, 

এঃ-স্থণীল ভগবান তথি বনমালী | কৃত্তিঃ 

আত্মপরিচয়) 

তানস্তর..'ব্য. (স* তৎ+অনন্তর)। তার পর। 
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তাস্ত ' ফ্য. (স* ত২+অস্ত)। সেখানে শেষ) | মতন। ১০১২ আঙাল | দেহ চেপট! 
ইহ| হইতে শেষ, অনুসন্ধান | তদবধি..'ব্য, | সোনারঞাঁ। সমুদ্র হইতে গঞ্জীয় আসে 
(স” ত+অবধি)। সে পর্ষস্ত। তখন; (ভাঃ--তপসিয়! )। 
হইতে। তদ্দণ্ড...ষ্য, (স* তৎ+-দগ্খীর্দ | তপসিল..'তফসিল দেখ। 
সে দ--সময়, প্রঃ--তদ্দখ্ে পলায়ন।  তপাস.''ধাতু, (সৎ তগপন্ত ধাতু হইতে? 

তদ্বৎ''ণ. (স* তৎ+ৰৎ্)। সে প্রকার. তপস্তা--তপশ্চরণ, কৃচ্ছ,সাধন)। তপাঁসি 
( ত্বৎ বানান ঠিক ন্বছে)। _তপঃক্লেশ করি, অন্বেষণ করি, প্রাঃ-_ 

তদারক..'ষ্য, (আ*-ধারণ )। অনুসন্ধান, ূ বিকল হইয়া, নারী তপাসিয়! ফিরেন সকল 

নির্বাহ । | স্থানে (ভাঃ)1 (কবিকগকণ, মাণিকেও ণ 

তদ্বির ''ষ্য. (আ* তদবীর )। অনুষ্গীন, আছে )। তপাঁসা॥ ( অপ্রচলঃ )। 
নির্বাহ, উপায়। তদ্বিরী-'ষ্য. যে তদ্বীর ৰ তপ্নন (গ্রা" ) '*ষ্য. (স* তর্পণ)। জলদান 

করে। |. পূর্বক পিতৃযজ্ঞবিশেষ, প্রাঃ_ স্তানতগন 
তন্কা, তন্থা""্য, (ফা* তন্থ!) স" টঙ্ক | (শৃংপুঃ)। 

--টাঁক। ) গ্রাচীন বা* তওক়া)। বেতন, তফরা-'“ষ্য. (আং? হইতে ?)। ঝড়ে জাত 

মাসিক প্রাপ্য টাক! । বৃহৎ তরঞ্া । তফরাখানা..'(তফরা-থ 1)। 
তত্ত্রধারক.“'ষ্য, (স+)। শত্তিপূজায় যে। বিনষ্ট। 

্রাঙ্মণ তন্ত্র দেখিয়! বিধি রলিতে থাকেন। ; তফসিল '.য্, (আঁ তফমীল)। বিবরণ, 
লক্ষণীয়, উপদেষ্টা । তন্ত্রমন্ত্র'ফ্য, (স*)| | যাঁবতীয় পদ। 
তন্ত্রের মন্ত্র, তন্ত্র (ওষধ) ও মন্ত্র (সহচর | তফাৎ.'"ষ্য. (আ* তফাৰৎ)। অন্তর 

শব )। রাঃ তন্্মন্ত্র করাওষধ ও | তফিল..'ফ্য. তহবিল দেখ । মাছ-ধর! জাল 
মন্ত্র প্রয়োগ করা । বুনিবার মাকু। 

তত্দুর''ষ্য. (ফা* তনুর হইতে উদ্দতিন্দুর। গত । তব...সর্বনাম. (সং তথ )। তোমার (পদ্য) 
167097--00 £00810. 01680 )| | প্রাচীন'তুয়া। 

পাওরুটী সেকিবার উনান | তব (গ্রা*)-"'ষ্য. ( স* স্তব)। স্তব। তব- 
তন 'প, (স* তৎ1ন)। তাহা নহে তুতি (গ্রা')*স্তব-স্ত/তি (সহচর শব )। 

তাহ! নহে, ইহা হইতে নিরীক্ষণ, প্রঃ; তব...ব্য, (হি*)। তখন, তদা। তবে 

তন্ন-তন্ন করিয়া দেখ! । | দেখ । তবছু”''ব্য, (হি*)। তখনও । 

তগ**্ষা, (ষ* তপঃ)। ব্রত, তপশ্চরণ। | (শ্রাচীন পদে )। 

(জপ-তপ; তগ-জপ নহে)। তবক...ষ্, (আ*)। সোনারুপ! ধাতুর 

তপসী..ষ্য. (স* তপস্বী?)। কণ্টকপন্ী] হাক পত্র; পাত। 

সমুদ্রমত্ভতবিশেষ (0327806 95. ঢ০1- । তবক...য্য. (তুক্কাঁ তুপক)। আগুন দিয় 
2৫85 0918015685)| কই মাছের। গুলী ছুড়িবার প্রাচীন বন্দুক। (কৰিক?)। 
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তবকী.*ষ্য, (ফঃ তুপাঁকচী, তপাঁকী )। যে 
তৰকে গুলী ছোড়ে । 

তবলা.'*ষ্য, (আখ তবল-াক, তবলা--- 

এক জোড়া ঢোল)। আনদধ বাদ্যবিশেষ। 

বীয়া-তবলা,,*বাম হাতে বাজাইবার ঝীয়া, 

ডাইন হাতে বাঁজাইবার তবলা । এই হেতু 

তবলার এক নাম ডাইনিয়া। 

ষ্. সেতারের তুদ্বের মুখের পাতল! কাষ্ঠ- 

গট। 
তবিয়ৎ..'ষ্য, (আ* তবীআতৎ )। 

শরীর-স্বাস্থ্য | 

তৰিল (গ্রা*) "তহবিল দেখ । তবিলদার 

,কোধাঁধাক্ষ | তবিলদারি'*কোষাধ্যক্ষের 

কাজ, গ্রঃ_+মামায় দেও ম! তবিলদারি 

(রামগ্রসাদ )। 

তবু**ব্য, (তবে দেখ । তবেও শবের 

রূপাস্তরে। ও* তেবে, হি* তৌভী, ম* 
তরী)। তথাপি। ( তবুও-_অশুদ্ধ ; 

কারণ তবু শব্েই ও আছে )। 

তবে -*বা. (স* তছি, তদা | স* কদা, যদা, 

তবলী.** 1" 

মেজাজ, ৷ 

তদা শব্ের দ স্থানে ব হইয়! কবে, যবে, 

তবে । তবে, ও* তেবে, হি* তধী ( স* ৃ 

তহি), ম* তেব! )। তাহা হইলে) 

বাক্য-উপন্তাসে । তবে-সে "তবে, (তু* 
সেন! ), প্রঃ-_ইথে পার তবে-সে পাইব ! 

(ভাঃ)। 

তমন্থক "'ষ্য. (আ* তমনূজ্থক )। খণন্বীকার 

পত্র। তমস্থকী,**ণ, তমস্ কসম্বখীয়। 
তমাদি..“ফ্য, ( আ*-খ্িতিকালনিয়ম )। 

নির্দিষ্ট কাল গত (আদাঃ)। 

তমাল''ষ্য,.( স* )। কালম্কপ্থস্তমালে স্তাৎ 

তিচ্মুকে জীবকত্র/মে-মেঃ) কাণস্বণ্ধ 

স্তমালঃ স্তাৎ তাপিচ্ছঃ--অঃ। তমালের 
অন্ধ স* নাম কালম্বপ্ধ, তিন্দুক, জীবক- 

রম, তাপিচ্ছ। কষ্ণবর্ণ স্বণ্ধ -কা্ড 
বলিয়া! কালম্ব'্ধ; গাছ শ্যামল বলিয়া 
তমাল; সহজে মরে ন! বলিয়। জীবক ভ্রম) 
তাপ নাশ করে বলিয়া! তাপিচ্ছ। কিন্ত 
অমরে, তিন্ুকঃ ্ফুর্জকঃ কালস্বণ্থস্চ শিতি- 
সারকে--এখানে তিন্দুক--তেদ গাছের 

নামও কালম্ব্খ | অর্থাৎ অমরে তিন্দুক 

ও-তমাল ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ, মেদিনীতে এক। 

ফোটে বলিয়। ক্ষ ক, কৃষ্চবর্ণ সার বলিয়। 
শিতিসারক ৷ হিণ্তে তেঁদ, বা'তেও তেঁদ 

গাছ আছে। আবলুস, কেন্দু, গাব 

দেখ। তম।ল গাছকে বা'তে তমাল 

বলে। ও*তে কেন্দু; হি*তে তমাল তেন্দু)। 
গাঁব গাছের তুল্য তুবিশেষ (101999103 

01076069389 | গাবগাছ চিরশ্তামল 

মধ্যমারুতি; পাত৷ ছুই সারি, রোমহীন 

উজ্জল, প্রায় আয়ত। তমাল গাছের 
পাতা ঝরে। বন্ধল কৃষ্ণবর্ণ, ফাঁটিয়। যায়। 

পুড়িবার সময় চড়-চড় শব করে (স' 

স্ক/জক)'। পাতা অণ্ডাকার (তিল গাছের 

পাতার মতন কিন্তু বড়)। কোমলপাত। 
ছুই পিঠেই রোমশ, পাকা পাতা কেবল 

নীচের পিঠে রোৌমশ। তমাল গাছ কাটিয়! 
দিলে আবার গজায় এবং অরণ্যে যেখানে 

একট! জন্মেঃ সেখানে শি ড় হইতে অনেক 
গাছের উৎপত্তি হয়। (স* জীৰকপ্র,ম )। 
পাকা কাঠের সার কৃষ্ণবর্ণণ আবলুসতুল্য, 
কিন্ত, প্রীয়ই খদিরবর্ণ রেথাযুন্ত থাকে। 

( শ্রককৃত আরলুস-গাছ দক্ষিণ-ভারতে 

বিশেষতঃ সিংহলে জন্মে) কেন্দুর কৃষ্ণ 
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সারও আবলুস নামে প্রসিদ্ধ আছে। বিহার | কাজের নিমিত্ত নিযুক্ত গ্রহবী। জমিদারের 

মধ্যভারত হইতে বোদ্বাই প্রদেশ গাব ও | তয়নাতি প্রজার নিকট খাজন! আঁদায় করে। 
কেন্দুর দেশ বল! যাইতে পারে। পশ্চিম- | তয়ফা''তায়ফ! দেখ। 

বঙ্জোর গ্রামেও ছুই একট! গাব ও তমাল | তয়ার...ণ. (ফা তইআঁর)। নির্মিত, 

গাছ দেখিতে পাওয়া! যায়। ওড়িশার | প্রস্ততত। তয়ারী...ণ. নিমি্ত, রচিত 

অরণ্যে তমাল-গাঁছ কেন্দু নামে পরিচিত। | শিক্ষিত। (তৈয়ার দেখ)। 

বৃন্দাবনের তমাল-বা* তমাল, ও* কেন্দু। ( তর.ধাতু, (স* ত--তরণে )। তরি-উত্ভী্ণ 
বা* গাব-ও* মাঁকড়া কেন্দু। অমর ; হই, অতিকৃম করি, প্রঃতরিল! সে দার 
কোষে তিন গাছের নাম পাঁওয়| যায়, যথা, | (ভাঃ)--সে দায় হইতে তরিল।। তর 
তিশ্দুক, কাকেন্দু ব৷ কাকতিন্দুক, আর ] তরা.ধাতু, (তর ধাতু আস্তে )। তরাঁনা। 
তমাল। তিন্দুক হইতে হি* তেঁদ, কাকেন্দু | তর. "*প্রত্যয়, ( স* তর। ফা*তেও তর প্রতায় 

হইতে ও* বা" কেন্দু। কিস্ত, দেশীয় ৃ আছে, যেমন তর-ব-তর)। (বাণ্তে ) 

প্রচলিত নাম স* কোষের নাম হইতে ভিন্ন | অতি অর্থে, ঃ--খরতর খর! ( কৰিকঃ), 

হইয়াছে। মেদিনী-কোষের তমাল নাম | হু প্রেম অতিতর (ভাঃ), নিকটে হরির 
অমর-কৌষের তিন্দুক ও তমাল বোধ হয়। ঘর নহে মতি দুরতর (ভাঃ)। এইযুগ, 

অমরের কাকেন্দু, যে নাম হইতে বা" হি* ূ গুরুতর, ক্ষীণতর, ঘোরতর, বহুতর। প্রাঃ__ 
ও* কেন্দু--বনগাৰ (101932/1091107- ; গাড়ী করে এনেছিল নৌকা বহুতর (ভাঁঃ)। 
809) বোধ হয়। তিন্দুক ও তমাল-ফল তর ..ফ্য, (আ* তরহ--সূর্তিবৃত্াস্ত)। গ্রকার, 
মানুষে খায় । কাকেনদু:ফল তিস্ত, বোধ হয় | প্রাঃ-কেমন তর কথা-_কেমন তর 
কাকে থায়। বন-গাব গাছ বড় হয় না, একার্থ, সুতরাং তর অনাবশ্তক গ্া+ | তু! 
ফলও ছোট। হিতে ইহাকে বিষতেন্দু । কেমন ধার! কখ|। বে-তর.''ণ. বে-আড়া। 
বলে। ইহার এক জাতের গায়ে কীট! ! তর-বে-তর ..৭. নানাবিধ । 

থাকে । কালিদাসের তমালতালীবনরাজি- ; তরকারি...ফ্য, (ফা* তরকারী-কীচা শাগ- 
নীলা__তমাল কৃষ্ণবর্ণ বোধ হয় দক্ষিণ! পাত। উর্দৃতে প্রায়ই, মাংস। তু" স' 
ভারতের গাব গাছ। দাম্পল দেখ)। | তাপহ্রী__তহরী_-ভাবপ্রকাশে--হনুদদ ও 

তি..ব্য, (আ' তত্বীহ,। তু" ল* তুম্ধ ধাতু | ঘিদ্িতবা ভাজ! মাষকলাইর বড়ী ও চীন 
পীড়নে, তথ ধাতু হিংসায়)। তর্জন, ৷ জলে সিদ্ধ করিয়। পরে সৈশ্ধব আদা ও 

ভ৫সন|। _ হিঙ্গা মিশ্রিত করিলে যাহা হয়। তু* আ' 

তয়, তহ.ব্য, (আং ফা*। তু* স*তাঁর_- | তাহিরী_হনুদ দিয়! রাঁধা ভাত)। রাধা 

বিস্তারে)। তাজ, গ্রঃ-কাপড় তয় । বানন। তরি-তরকারি.''ষ্য, (ফা* তর-- 

করা বা পাট কর! । কাচা, রসযুন্ত)। আ'রীধা শাগ-পাতা। 
তয়নাতি'''ষা, (আ* তায়ুনাতী)। বিশেষ | তর-তর''ব্য. (স* তু হইতে তারা--যাহ 

1 

, 

| 



আকাশে দীত্ডি, বিকিরণ করে)। চিন্ধণ | .যাৰনিক শব্ষ আছে। 
দীপ্তিতে। গ$--তর তর তর টাদ-মগডল(ভাঃ)।.. 

তর্-তরা, ভর্-তরিয়! ''৭. দীপ্তিশালী | 

তর্-তর **ব্য' ( সং ত্বর ধাতু বেগে)। বেগে, 
দ্রতগমনে, পাঃ_চারি দিকে তরজ জলের 
তরতরী (ভাঃ).-বেগে ধাবন) তর্-তর, 

ত্বর্ত্ব্র কাজ করা । তর্-তরা, তর্-তরিয়!, . 

ইয়। )। তত্তরিয়া'''ণ. ( তর্-তর+আ., 

বেগে কার্যকারী, ক্ষিপ্রহস্ত, ব্যগ্র। 

তরফ .'ষ্, ( আ+ )। দ্বিকে, পক্ষে । তরফদার 

,ন্ষ্য, (পুর্বকালে ) তালুকদারের নিকট 
হইতে রাজন্ব-আদীয়কারী ; চিরস্থায়ী বন্দ 

বস্তের পর তালুকদীর। ইহ৷ হইতে, উপাধি 

বিশেষ। এক-তরফ| '*” এক পক্গীয় 

( আদাঃ )। বর-তরফ ''ণ. বহিষ্কৃত । 

তরমুজ ''ষ্য. (স* তরমুজ | ফাৎ তরবুজ। ও" 

তরমুজ)। কুম্মাগ্ডাদি-বর্গের 
জলময় সুস্বাদু ফলবিশেষ (8091 10610, 

(০10181105 ড018917, )। 

মাথার মতন প্রায় গোল, চিন্কণ, পাকিলেও 

হরিতবর্ণ থকে । 

তরশু'',ব্য. ( স" তৃতীয় শ্বঃ)। তৃতীয় দিবসে । 

তরস্ত (গ্রা+) "৭. (সৎ ত্রস্ত-_ভীত। সং 

তরস্বী-দ্রতগামী)। দ্রত। 

তরা'*'তর ধাতু দেখ। 

ফল মানুষের । 

৪০৯ | 

তরান্থু-্কবি' 
কঙ্কণেও আছে । (অপ্রচলঃ)। 

তরাল (গ্রা* )."ঘ্য, (স* তরবারি-_-তরআলি 
_-তরআল--তরাল। তু* ঘবাররান দর 

আন-_দরান গ্রা* )। তরবারি । 

তরাস.''ফ্য. (স* ত্রাস । তু* ফা" তর্ম)। আস, 
গু; প্রভূ খাঁয়েন তরাঁসে (চৈঃ চ$)) 
স্মরিলে পূর্বের কথা, মরি মা, তরাসে , 
( মেঘনাদবধে )। তরাসিয়া''ণ. ( তরাস+ 
ইয়া )। যে অল্পে ত্রাস পায়। ভয়-তরাসিয়। 
'*'গ* ভয়ে ত্রস্ত। (বিপরীত, ডাং-পিট।। 
ডাকা-বুক1)। 

তরি-তরকারি .'তরকারি দেখ। 

তরিবৎ 'ষ্. (আত তর্বায়ৎ )। 

আচরথ। 

শিক্ষা, 

 উন্ুই ''ষ্য. (হি । তরুতে ড়ে বলিয়া ?)। 
প্রসিদ্ধ ৷ 

 তরুংলত! "'ষ্য, (স* নাম কামলত| )। কলম্ী- 

গরোল দেখ! এক নাম ধুন্দল আছে। 

আদি বর্গের উদ্যানজাত বর্ষায়ুঃ রোহিণী- 
বিশেষ (02887700116 010)0869 )। পাত! 

বিচ্ছিন্ন, ফুল রন্তবর্ণ। তরুতে আরোহণ করে 

বলিয়া ঝা নাম শুবুলত! | এই লত| দিয়! 
কুঞ্জ রচিত হইতে পারে বলিয়া ও* নাম 
কুঞ্জলতা । বড় তনুলতা| '*ষ্য. ৰন্ত লতা- 

বিশেষ (089700116  01505101098 )| 
| 

তরাই-*'ষ্য. (হিৎ। স* তলদেশ) | পর্বতের | পাতা পানের মতন ও বড় বড়। ফুল তরু- 

তলদেশ। 1 লতার মতন | 

তরাছু '*ষ্য. (ফা*। তু* স* নারাচী, যথা, ৃ তরে '*ব্য, (স* ত ধাতু তরণ, অতিকমণ 
নারাচ্যেষণিকায়াং_মেঃ। ও* তরাু, হইতে তু" ও* গাই_পাইবার নিমিত্ত; 

তেলুগু ত্রান্গ _ফা* হইতে ?) | ঈাড়ী-পালা, :. হি* লিয়ে-লইবার নিমিত্ত; ম* করিতাং 
তুলা, ৫-দরিদ্কে ধন দেন তরাজু । --করিবার নিমিত্ত। চারি ভাষায় চারি 

ধরিআ (শুং পুঃ)- শুং-পুরাণে কয়েকটি । শব) নিমিত্ে, জন্যে, গ্াঃ-_শিশু কান্দে 
৫২ 
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ভি সারা সনির 

গদনের তরে (কবিকঃ)) গিয়াছিলে মোর | তলব -'ষ্য. (আ* )। আহ্বান, বেগ ) বেত, 
তরে কত ধন লয়ে ভাঃ)। 

তরোয়াল '“ষ্য. (স* তরবারি, 

তরবারি, খড়গ । 

তর্ক...ফ্য. (স*)। ৰাদাুবাদ। তর্কবিতর্ক... 

তরৰাল )। 

পঃ__কাছারীতে 'তলর; মাসে দশটাক! 
করিয়া তলব পায়। তুলবান! '.ফ্য, প্রতি 

আহ্বানে দেয় অর্থ (জমিঃ); তলব করিবার 

বায়। 

যা, (স*। সহচর শবব)। তর্ক, সন্দেহ- | তলা...যা. (স* তল)। পঠ, প্রঃ_-হাজের 
প্রকাশ। 

তর্জন ..ধ্য. (স*)। ভয়-প্রদর্শন । তর্জন-গর্জন 

'**্ষয. (স"। সহচর শব )। তয়-গ্রদর্শন। 

ক্রম. ..ফ্য, (আ)। অনুবাদ, ভাষাস্তর | 

তর্জা ..ফ্য. ( আ ফা* তরজীবন্দ-_যে শ্লোকের 
একট। চরণ পরে পরে আসে--হইতে ? )। 

শ্নোকবিশেষ, প্রঃ-মাচার্য্য তর্জ। পড়ে 

কেহ বুঝিতে না পারে (চৈঃ চ)) র 

কবিগানবিশেষ। নিয়শ্রেণী লোকের প্রিয় | ৷ 

তর্জায় ঢোল বাজে। 

.তত্তিব-ষয, (আ*)। কৃম, একোত্তরসঙ্ঘ। | 

ততিব-ওয়ারি, ৩ুতিব*আরি ''ণ. (ফা" 

ৰারি)। সঙ্যান্থগত। ততিবী নম্বর ''( ই* । 

00010017 )। সঙ্খানুকম | 

তরিম "ষ্য, (আশ তর্মীম )। 

( আদা3)। 

তল ''ষ্য. (স*)। পৃষ্ঠ, নিয় তল, নিয়দেশ। 

( তল! দেখ )। 

তলআর..'ষ্য, ( স* তলবার )। খড়ণ। 

1 
॥ 

ঃ 

1 

। 

| 

ৰ 
ৰ 
ৃ 
: 

সংশোধন) 

তলা) নিয়প্রদেশ, 18--পায়ের তলা, 

জুতার তলা; প্রতিষ্ঠা, এ্ঃ-_-এক-্তলা 

ছুতল!, তে-তল! বাড়ী; বীজবপন-ক্ষেত্র, 

1$-ধানের তল! করা, (হুশ্বার্থে তলী)) 

অট্টালিকা, বৃক্ষাদির আধারস্ব(ন, গ্রঃ_.. 

শিব-তলা, গাজন-তলা, বট-তলা।-.'ধাতু, 

তলাই--তলে গিয়! পড়ি, প্তঃ_-ঘটা আর 

পাবে না, তলাইয়। গিয়াছে। তলান|। 

তলানি'''ষ্য. ( তল+পানি )1,তলের জল, 

আবিল জল। তল!-ঠোঅ!.''হাড়ীতে রস 

না থাকিলে ব্যন্নন যেমন টুইয়া যায়, 

গৃহস্থের অর্থুপ রস ন| থাকিলে দে 
তেমন তল1-ঠোআ-_-নির্ধন। তলা-রস| .. 
ণ. তলা চোআর বিপরীত, সধন। 

তলাম '-ষা, (হি*। স* ৩লক )। পুঙ্করিণী। 

. হলাই ''তালাই দেখ। 

| 
| 
| 
1 

তল্তল-'ব্য, (স* তল ধাতু গতিতে )। | 

টিপিলে তলে--নিয়ে গতিতে 7 গ্ঃ--পাকা 

আম তল-তল করে, পাতল! পিতল বাঁটাতে | তন্সী ''যা. (স* তন্স-_শষ্যা )। 
তল--টোৌল--পড়ে ৷ তল্-তলা, তল্-তলিয়! 

'**গু, তলতল করে যাহা । তুল:তুল ''ৰ্য. 

কোমল স্ষুত্র বস্ত,র তল্্:তল ভাবে | তুণ: 

হলাক'''তাল্লাক দেখ। 

তলাশ'"'তল্লাম দেখ। 

হলী...ষ্য. (সং তল+৯)। তল, তল! দেখ। 

অধোদেশ, সংলগ্ন দেশ, গ্ঃ--সহর-তলী | 

ঢোলা দেখ। 

শষ্যাদি, 

বন্ত্রাদির বস্ত! | তলীদার-..ষ্য, (দার ফা')। 

তল্লী-বাহক । তল্লী-তলপা'".( তল্ল-_উপচর় 
শব )। তল্লী বোচক! প্রভৃতি। 

তুলা, তুল্তুলিয়। ''ণ. তুল্তুল করে যাহা । ; তল্লাট'**য ( তৎ+লাট- তলা )। সে 
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গ্রদেশ, পাঃ--লো তল্লাটে দেখা যায় নাঁ_ 

সে প্রদেশে । 
তরাশ, ললাদ...ফা. (তুঁকাঁ তলাশ )। অনু- 

সপ্ধান। ''ধাতু, তল্লাশি__অন্ুুদশ্ধান করি, 
প্রঃ তল্লাশিয়। দেখিব, 'তল্লাসি (ভাঃ)। 

তলাশা, তল্লাসা ॥ 

তষ্টি-রাম ''ষ্য. ( স* তুষ্টি হইতে ? যে অল্পেই 
তু হয়, বস্ততঃ হয় ন1)। প্রাদধাদিতে 
আচার্য ত্রাহ্মণার্দি যাহারা যোগ্য দানের 

নিমিত্ত বসিয়। থাকে, সময়ে সময়ে 

ঘটা বাঞ্জাইয়। দান প্রার্থনা করে। (রাম 
দেখ)। উপমায়, তাষ্টিরামের মত বসিয়া 

থাক।--বতক্ষণ ন| পায়, ততক্ষণ ন! উঠা। 

তষয়া...ণ. তষ্টিরামের তুল্য নির্বন্ধশীল, না 
ছোড়। 

তমৃদিক...ফ্য, ( আ* তসদীক )। সত্য প্রমাণ, 
মিলানা ( আদাঃ)। 

তন্বী “ব্য, ( আ".)। জপমা'লা (ভাঃ)। 

তস্বীর..“ষ্. (আ*)। চিত্রপট। 
তসর."ষ্য. (স* ত্রসর। সং ত্রসরং- স্ুত্র- 

বেষ্টনম্_-অঃ। কৌশেয়ং পটাপ্বরং ত্রসর- 
বন্ত্রণঁ--ভাবপ্রকাঁশে )। আরণ্য কোষ- 

কাটের গুটীর হৃত্র। 

ওস্রুপ-"'ষ্য.( আ* তসর্রুফ )। ক্ষতি । 
তসূলা'"'ষ্য. (? তু* উদ তসলা_-যে গিতল 

থালায় ময়দ| থাস! হয়, থাসাখালা ? আ* 

তসলস্থল__শৃঙ্খল হইতে ? )। নালী, ফুকর, 
গু:--জল-তসল! ) হুড়কা বা খীল, প্রঃ__ 
লোহার কপাটে তার তাঘ্ের তল! (মাঃ)। 

তস্লিম "যা, (আ* তমলীম)। বনানা, 
সম্ভাষণ। 

তত্ত ''সর্বমাম, (সং তদ্ শকের সখ পদ )1 

তাহার, প্রঃ- প্রানাথ-দাস তশ্ত পত্রী রাম- 

মণি (প্রায়ই দলিলপত্র । তু* কন্ত)। 
তহ-খরচ..*ষ্য. (ফা*)। বাজে খরচ (1)। 

তহখান!.''ষ্য. ( ফা") মাটার নীচের ঘর। 
তহবিল (গ্রা* তবিল, তফিল)...ষ্য. (আ* 

তহবীল)। কোষ, মন্তুত টাঁক|। তহবিল- 
_ দার.."ষ্য, কোষরক্ষক । তহবিলদারি-_ 

ষ্য. কোষরক্ষকের কর্ম । 

তহরির '*ষ্য.(আ* তহরীর )। লেখন, অন্তের 

নিমিত্ত লেখন-বেতন ( আদাঃ)। 

তহসিল (গ্রা* তসীল ).'ষ্য. (আ"* তহসীল )। 

আদায়। তহসিলদার ''ষ্য. যে খাঁজন! 

আদায় করে। তহস্লিদারি...ষ্য. তল, 

দারের কর্ম। খাস তহসিল.''সরকারের 

রাজস্ব আদায় । 

তহি-"*ব্. (স* তত্র হি)। নেখানে, প্রঃ-- 

কান্ধু তহি উপনীত ( জানদাস )। | 
তহু.''সর্বনাম, (স* তৎ)। তাহাতে (প্রাচীন 

পদে )। 

তা..সর্বনাম, (স+*ওদ্)। তাহা, সে, প্রাঃ 
তাঁকে বলিবে; তা কি করিব ।".'ব্য, 

(ম* ততঃ)। বাক্য-উপস্তাসে, গ্রঃ__তা, 

কি করিবে, যা হবার হয়েছে । তা-ই'.'(সং 

তৎহি)। সে-ই, তাহা । তা ছাড়া-''ত্ু- 

বাতীত। সকল তা'*'সকল কাজ, 

সকল তাতেই বাধা । তাই ত.''সেই তবে, 

সেই বটে, (বাঁক্যউগস্তাসে )। 

ত।...ষা. (স* তার)। তার, তার-মোড়া, প্রঃ-- 

গোৌঁফে তা দেওয়া_-গোৌঁফের প্রান্ত মুড়িয়। 

তারের মতন করা? গ্রঃ--গৌফে দেয় তার 

( কবিকঃ), অন্তর, গৌপে তোলা, চাড়া 

গৌরবে গর্জিয়! কয় গৌঁগে দেয় তার (মাঃ)। 

0 ০০ 
০ 
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তা ..ফ্য. (স* তাপ)। তাপ। ডিমে তা; তাওয়া'-ষ্য, (সং তগ্তক-_ভাবপ্রকাশে )। 

] 
পৃ 

দেওয়।-_পাথ। দ্বারা আবরণ করিয়া | তাপ দিবার লোহার চেটকা পাত্র, ভাজন। 

আবশ্তক তাঁপে রাখা (তু* ও* ডিম উদ্মেইব। 

--উদ্ম কর! )। 

তা..ফ্য (আ* তখতা, তা)। পটাকার 

খণ্ড, পাঃ--এক তা কাগজ । 

সী. সর্বনাম, (তা দেখ)। মান্য ব্যত্তি 

সম্বত্ধে বসে। তীর, তাহার, তাহার ''. 

সন্বদ্ধপদ ; তাকে, তাহাকে তাহাকে ' 

কর্মপদ। ৃ 

তাঁং...ষ্য, (তারীখ শব্দের সংক্ষেপে )। তারিখ, 

গ্রঃ$-সন ১৩২০ সাল, তাং ৭ বৈশাখ । 

তা-ই.**তা দেখ 1..'ব্য. (প্রাচীন বা" তেঞি। 

তেই)। সেই হেতু। 

তাই.**ষ্য. (স* তাপ হইতে । তুৎ স* তাঁপ-_ 

হি* তাই)। চেপট। কটাহসদৃশ ছোট হাড়ী। 

তাই-তাঁই'''ব্য, (স* তালি, করতালি হইতে 

তাই)। শিশুর করতালি-শকে | 

তাইৎ..ষ্য,. (আ* তাইদ-_সাহাযা )। 

. সাহাষা, সেবা, গাঃ-__শরীরের তাঁইৎ করা। 

তাঁইদ .'ষা. (আ*)। প্রীমাণপত্র। তাইদ- 

ন'বিস . ষ্য. (নবিম দেখ)। তাইদ লেখক 

: তাইদ-নবিসি ''ষা, তাইন্র-লেখকের কাঁজ। 

তাইন (গ্রা" ) "যা. (ই* ঢ০)) সময় 

উইস : ষ্য,(আ* তাসীর)। প্রভাব, ফল, 

. শীস্তি (টেকাদ)। ( অগ্রচন্ঃ 11 

_ ভাউই; তালই...য্য. (স' তাতগু- ক্ষুদ্র তত | 

তু* হি" তাউ-_জেঠ, স* তাত)। ভাই 

কিংব| ৰইনের শ্বশুর ( গ্রবৌধচন্দ্রিক। )। 

তাঁউস ফা, (আ+)। মধুর, তথ ত 

তাউপ-মমূর সিংহাপন? মমূমুখা এসব । 
। ভাঁকৎ : ষা. ( আ")। শারীরিক শত্তি। (স" নাম মায়ুবী )। 

াক-"'ষ্য (আশ)। 

“ধাতু, তাওয়াই_তাপ করি, তপ্ত করি, 
তায় জীতা। (মাঃ )-লকাঁমারের ভক্ত 

দ্বারা আগুন করে। তাওয়ানা। 

তাক .'ফ্য. (ল* তর্ক ধাতু দীন্তিতে জ্ঞানে। 
স* তিক তিগ, তিঘ ধাতু ঘাতে ; তু* মরণ 

তেকে-_টেকে বসিয়। আছে। বা" তিক, 

তিগ, তাক করা--শর নিক্ষেপকালে বধ্যের 

প্রতি গ্বিরদৃষ্টি হওয়া__তাকাঁন|। তু* ও, 

তিখ, লাথ( স* লক্ষা); হি" তাক, টক-- 

দৃষ্টি) ম* ট্ক_তীক্ষ দৃষ্টি, কৌশল (বা 
তুক)। অতএব বোধ হয়, স* তর্ক ধাতুর 

সহিত স* অন্ত ধাতুর অর্থ মিশিয়াছে )। 

আঁবদধঘৃষ্টি, লক্ষ্য, গঃ-_গাঁছের ডালে 

বসিয়। ভালে, তাক করে একদিঠে (্তীঃ) 
_ডাঁলে ভাল বসিয়। একদৃষ্টে লক্ষ করে) 

সুযোগ, প্রঃতাক বহিতে দেওয়া। 

তাকা...ধাতু. (স* তর্ক শব হইতে। 

আধুনিক । হি* হইতে)। তাঁকাই-_ 

বিতর্ক করি, আবদ্ধদৃষ্টি হই, মনোযোগ 
করিয়। দেখি। তাঁকানা ॥ তাক-বাগ'"' 

ষা. ( প্রায় সহচর শব্ধ )। তাঁক বাঁ তিক 

একদৃষ্টিতে অবলোকন বা সপ্ধান, বাগ-- 

স* বলগ!--আয়ত্বি। তাক মাঁফিক'"" 

( মাফিক দেখ )। লক্ষ্য অনুসারে, ঠিক 

সময়ে । 

তাক "'ষ্য, (উর্। তৃ* বাঁ" থাক)। 

( 1লঙ্া, দেওয়ালে কাঠের আধার । 

অদ্বিতীয়, আশ্চর্য, 

৪[১-- দেখিয়া তাঁক লাগ! । 
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ঠক তথ্ধি''ষ্য, (ডাকৎ হইতে তাক? 
কিন্ত তম্ি? )। শারীরিক স্বথাস্্্যবিষয়ে 

মনোযোগ । 

ঁকাবি ''ষ্য. (আ* তকাঁবী)। কৃষিযন্তাদি- 
কুয় নিমিত্ত কৃষককে টাকা দাদন। 

গাকিদ ''যা. (আ*)। ম্মারক, 

বলপ্রয়োগ । 

ঠাঁকিয়। ''ষ্য. (ফা* তকিয়া। ও* তকিআ, 

আদেশ, 

হি* তকিয়, ম* তক্য|)। ঠেস দিবার 

মোট! বালিশ। ( চণ্ডীরদাসে ঠেসনা 

বালিশ ) | 

চাকুড় .'যা, (স* তর্ক,, তকুটী )। স্ৃত। 

কারটিবার লৌহ কিংবা বংশশল|। এই 
শলার নিয় প্রান্তে ভারী চাকতি (তর্ক,-পীঠ), 
কিংবা বাটুল ( তর্ক,-পিগ্ড ) থাকে, উপর ! 
প্রান্তে নাকী (নাঁসিকা) থাকে । ঢাকায় | 

সুক্মা সুত্র তাকুড় দিয়! কাটা হইত।! 
চাকুড়ের পর চরকা: উদ্ভাবিত হয়াছিল। 

চরকার টাকুয়! ফলে তাকুড় মাত্র । 
হাকুৎ (গ্রা") “ষ্য, (আঃ তাকৎ হইতে ?) : 

নিয়ম-পালন, স্বাস্ব্যরক্ষার নিয়ম-পাকন। 

তাগা''*ষ্য, (স* তন্তক। ঢাকায় টাগা__. 

ঘুন্সি। ধাকা দেখ । হি* তগগাঁ, ধাগা )) | 

ডোর, ঠাকুরের নামে বাহুতে হুত্র (তাগা 

বাধা,পরা, ধারণ । অভিপ্রায়, আপনাকে সে 

ঠাকুরের কাছে ডোর দিয়! বাঁধিয়া রাখা ।)) 

্ব্ণাদি ধাতুর বাহুবলয়, অনস্ত। এরাঃ__ | 

কোথা বান্ধবিরে তাগা শিরে সর্গাঘাত ঈ 

( রামপ্রসাদের বিদ্যা দর) । দৃষ্টান্তে, শিরে | 
যখন সর্াঘাত, তাগা দ্রিবে কৌথা--পাঁয়ে 

৷ তাঙ্জাড়া, 

লা জাত 

যায়। শিরে সর্পাঘাত হইলে তাগ। বাঁধিবার 

খান পাওয়া যায় না, বিষ সহজে 

মস্তিফে সঞ্চালিত হয়। ইহ! হইতে বিষম 

বিপদ । 

তাগাড় ''ষা. (তুকী তগার )। যে গর্তে চুন- 
ুরকি মিশান! হয়। 

তাগাদা. '"ষ্. (আ* তর্কীজা,_জ স্বানে দ)। 

পুনঃ পুনঃ প্রার্থন৷ | (তাকিদ দেখ )। 

তাগী..'ষ্য. ( স* তক্ষণ হইতে ? তাগা-_-স্থৃতার 
মতন সরু বলিয়া ?)। সরু বাটালী। (২) 

মাছ ধরিবার সতী (নদীয়ায় তগী)। 

তাগীদ ''হাঁকিদ দেখ । 

তাংড়! . ধাতু. (স* ত্র্ঙ্জটং 

শিকাভেদে--মেঃ । ম* তাঙ্জাড় ধাতু পায়ে 

বাঁধা । আঁসা* তাঙ্জার ধাতু উৎকর্ষ করা )। 

তাঞ্জড়াই_-শিকাতে বীধি, গুণে পুরি, গঃ 

_এত চীল এই' গুণে তাঙ্জাড়াইবে না. 
ধরিবে ন| | তাঞঙ্জড়ান৷ । 

৷ তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য.''ষ্য, (স* তুচ্ছ হইতে। 

তু* তুচ্ছ-তাচ্ছলা, যেমন তৃক-তাক। কিস্ত; 

এই বৃপে তুচ্ছ-তাচ্ছ হয়। বোধ হইতেছে, 

তুচ্ছ তাচ্ছ শব্দ গ্রামে গ্রচলিত )। অবজ্ঞা । 

( তাচ্ছল্য-*প্রবোধচঞ্জিকাঁয় )। 

তাঁজ ''ষ্য. (আ* )। উচ্চ মুকুট । 

তাঁজা.'ণ. (ফা*)। সঙ্জীব, নূতন, টাটকা । 

তাজিয়! ' ষ্য."( আ* )। করবালা নামক স্থানে 

হাসন-হোসেনের ষে কবর আছে, তাহার 

গ্রতিমা। মহরমের ময় শিয়! মুসলমান 

তাজিয়া করিয়। থাকে । 

তাঁজী-. ষ্য. (ফাঁ")। আরবদেশীয় অশ্ববিশেষ। 

সর্পাধাত হইলে পায়ের উপরে তাগা ূ তাজ্জব...ণ. (আ* তআজ্জুব )। আশ্র্ধ- 

বাধা হয়, নতুবা হত্পিখ্ে বিষ চলিয়! | জনক, বিশ্ময়কর, 98--তীঁজ্দব বাপার। 
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তাঁঞাম..ফ্য. (উদ তাম ঝাম)। ছুই বাহকের | (প্রতিচর শব )। গ্রীষ্ম ও শীত। তাত-রমা 

যানবিশেষ, বরের দোলাবিশেষ। '**গ. তাপ ও রসযুস্ত, একবারে শু নহে। 

তা, তাড়-বালা...ষ্য. ( স* তাটগক )। হাতের তাঁত সয় ত বাত সয় না-শ্রীত্ম সহে। শীত 

অলগুকারবিশেষ (অধুন! অপ্রচলিত ), | সহেনা। তাত-"ধাতু. তাঁতি_-তগ্ত হই 

প্রঃ-_সোনার নৃপুর তাড়বালা (জ্ঞান | তাঁতা॥ তাতা-পোড়া''ত ও দগ্ধ 

দাস)। তাঁত ''ধাঁতু, (তাত ধাতু আস্তে)। তাঁতানা। 

তাঁড়...ধাতু, (স তডাতু ভাড়ন, আঘাতে)! তাত. 'য্য. (স" তন্ত্র) বস্ত্রবয়ন-বন্ত্। দেশী 

ভাঁড়ি-_তাড়ন করি, বিদারণ করি, 18 | তীত..'দেশীয় তাত যাহাতে হাত দিয়া 

গলা তাঁড়া, মাটি তাড়া । তাড়া ॥ তাঁড়া'"' ৷  মাকু ঠেলিতে হয়| ঠক্ঠকি তাত'“ঠক্- 

ধাতু. (তাঁড় ধাতু আস্তে )। ভাঁড়ানা॥ । ঠকি নাম অল্পদিনের (এই কোষকারের 

তাঁড়ানিয়া, তাড়ান্তে ''ণ. (তাড়ানা +ইয়া)। ৰ রচিত )। গ্রীমে বলে, কলের তাঁত। কাপড় 

যাহীতে তাড়িত করে, অপ্রিয়, প্রাঃ_তাঃ | বুনিবার সময় ঠক্ঠক শব হয় বলিয়া) 

কথা তাড়া-ছুড়া 'ষ্য. (হুড যি পি |. কিংবা মাকুকে মেঢ়া ঠুকিতে থাকে বলিয়া 

বিদারণ ও উদ্ভেদন ( সহচর শব্ধ )| রে বিশেষতঃ শ্রীরামপুরে প্রায় ছই শত বংদর 

ভুড়ি-"'ফ্য, (তুড় ধাতু দেখ । সহচর শব )। | হইতে প্রচলিত আছে। মাকু ঠেলিবার 

তাড়না! । উপায়টি বিলাঁতে আবিষ্কৃত। মেলা তাত... 

তাড়া-তাঁড়ি'' বা, (ন+্র-থরি। ছি” রত যে তাতে লঙ্কা! থান বোনা যাইতে পারে। 

ম* তাঁডানুড়ী, তাঁড'তৌডী )। সত্বর। ! এনিমিত্বক্টীতের বাহির নরাজ কাঠির হয়। 

তাড়া...ষ, (সং তাল হইতে। অর্ডীষ্ঠ হইতে কাঠি দোড়ী দিয়। টান! থাকে । তাত-ঘর''' 

মধ্যমীঞ্ুমুলি পরিমীণ-_এক তাঁল )। গোছা, _তত্ত/শালা, যে ঘরে তাঁত বোনা হয়। 

( হাল! দেখ )। তাড়ী-''ষা, (তাড়া ঈ)। , তাত বোনা_-তাতে কাপড় বোন] । তাতী 

ছোট ভাড়া; তাঁলপাতা। কাগজ প্রত্ৃতির | ."'ষ্য, (স*তন্বী)। যে তাতে কাপড় 

বলয়। _ বোঁনে; জাতিবিশেষ। স্ত্রী” তাতিনী। 

ভাড়ী...ফ্য, (স* তালকী, তাঁলী__তী্তী ) তাঁতের অগ্জাঁ-(১) নরাজ-যে মোটা 

তাঁলগাঁছের মাঁদকরস, বৃষ্ষা্দির মাদকরস, | বেলনে বুনিবার স্থতা গুঁড়ীনা থাকে? (ক! 
] 
। 

! 

সহচর শব্ধ )। তাড়ন। তাঁড়াফোড় ক এই তাত বজ্জাদেশের হুগলী জেলায়, 

ৃ 

| 

ঃ-_খেজুর-তাড়ী। ৷ বাহির-নরাজ--যে নরাজে টানার হ্থৃতা। 

তাঁড়..ফ্য, (স* তরুদারুহত্তক_হেমঃ)।, (খ) কোল নরাজ_যে নরাজে বোন 

কাঠের হাতা । কাপড় গুড়ান! হয়। (২) শানা-যে সর 
র 

তাত..'ষ্য. (স* তগ্ত)। তাপ। তাতা-''ণ. | শলার-বাঁড়ের ভিতর দিয় টানার স্থৃতা 

( তাঁত+আ)। তপ্ত । তাতা আগুন '-এত | (জোড়া জোড়া) পরান! থাকে ইহা 

তপ্ত যেন অগ্নি বোঁপ হয়| তাঁত-বাঁত .'ষা. ] দ্বারা খাই জোড়! ঠিক খাকে। শীলা গাথ! 
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নারাজ তা 

-শীনার ভিতর দিয়া সত পরান । (৩) 

ব-ষে ৃত্রময় ফীঁশের ভিতর টানার সত! 

একটী একটী করিয়া ঝুলিতে থাকে । ৰ 
তোলা--ব-এব ভিতর দিয়া স্ৃতা পরান! | 

(8) নাচনী পাখী-_যার ছুই প্রাস্ত হইতে ব 

ঝুলানা থাকে । তাত বুনিবার সময় উপর 

নীচে উঠিতে নামিতে থাঁকে বলিয়া নাচ নী, 

পক্ষীর আকার বলিয়! পাঁধী | (৫) টিপন- 

দাড়া_ব উঠা-নামা করাইতে নীচের যে 

দগ্ড পা দিয়! টিপিতে হয় | (৬) দক্তি_-যে 
কাঠের উপর দিয়া মাকু ষাঠায়াত করে। 

(৭) মাকু-_যাহীর ভিতরে নলীতে পড়িয়ানের 

স্থতা গুড়ানা থাকে | 1৮) মেঢ়া_ঠকৃঠকি 

তাতের মাকুকে আঘাত করিয়া এ পাশ 

ইইতে ও পাশে চালাইয়। দেয়। (৯) মতি 

কাটা_যে পাতলা! বাখারি দ্বারা তাতে 

বোন! কাপড় বিস্তৃত করিয়। রাখা হয় । 

তাত, তীত “যা. (স* তন্ত্র, তস্ত)। ছাগাদির 
অন্ত্-তস্ত, | 

তান "যা. (স* তান-_বিস্তার, গীতার্জা-: 

বিশেষ )। গীতের স্বরবিস্তার। গ্রাম্য জন 
'তান ধরা'কে রাগিণী টানা'ও বলে । গ্রাম্য 

যাত্রায় তারস্বরে রাগিণীর বুপ-প্রদর্শন বা! 
আলাপ করা--তান ধর ৷ ইহাকে কঠম্বর- 

. ভাবিজ -'ষা, (আন তৰীজ)। 

যন্ত্রের পরং ব! কর্তৰ বল! যাইতে পারে, 
এক্সন্ত গীতের গাভীর্-বৃদিধ হয়। কিন্তু; 
প্রায়ই বিফল যাত্রার বার্থ প্রয়াস মনে 
হয়। তান না-কি উনপঞ্চাশ কোটি আছে। 
তান-মান.""ষা. তান ও মান (মান দেখ)। 
গতের স্বরবিস্তার ও ন্বরপরিমাঁণ। তানা- 
নানা ''গীতারস্তে শ্বর-বিস্তার। তানা-না- 
না করিয়া পরে গীত আরস্ত হয়। এই হেতু 

তানা-না-ন। করিয়া কাজ সারা- প্রক্কত 

কাজে হাত না দেওয়া, অবাস্তর কাজ 

করিয়া প্রকৃত কাজ অসম্পূর্ণ রাখ, । তান- 

পুরা ''ষ্য. তান পুর্ণ করে রাখে বলিয়া নাম 
তানপুর! ?-_তন্ত্রী যন্ত্রবিশেষ। অন্ত নাম 
তথা, তাধুরা--তুম্ব--লাউ আছে বলিয়! 

. তথুরা, তান্ধুরা ) কিংব। তুঘুরু গম্ধর্ব দ্বার 
আবিষ্কৃত বলিয়া তথুরা, তাখুর! (তার 

দেখ)। তাণ্ুরা হইতে অপত্রংশে তানপুর| । 

তাঁনাক (গ্রা*)""ষা, (হি*। হি" তলাক, 
তক। স*স্বান-তক )। তু* হি" থাঁনক-_ 

স্বান) | তক, পর্যস্ত। 

ঠাঁফতা ''ষা. (ফা*)। এক প্রকার পাটবন্ত 
(বাফত| দেখ )। 

তাবৎ ''ণ. (স" )। তত, তত সময়, অবধি। 

যাবৎ-তাঁবৎ ''যেমন-তেমন, প্রাঃ যাবৎ 

তাবৎ করিয়| কাজ সারা । 

তাবা'**ষ্য, (স* তাঅ। স* প্রাঃ তান্ব। ওৎ 

তশ্বা )। তাঅ ধাতু; তাত্রনির্মিত বাহুবলয় 
( ধর্মপন্ডিতের )। তামা দেখ। 

বাহৃভূষণ- 

বিশেষ, কৰচ। 

তাবী ..ব্য. (স* তা হইতে তাব14+ঈ )। 
তাঅনির্মিত কুগ্ড, তাঁঅনিঞিত দণ্াদি- 

কালমাপক ঘট। 

তাবু..“ষ্য, (আ* তানু)। পটবাস। (ই* 
060)1 

তাবে, তাবে (গ্রা')*ষ্য. আ* তাবে- ভূতা)। 

অধীনতা৷ | তাঁবেদার..'ষ্য, অধীন ব্যত্তি। 

তাবেদারি-'“ষ্য. আনুগত্য । 

তামড়ি-*"ষ্য. ( স* তাজ্্য )। 

রত্ববিশেষ (৪8160) 

তাত্রবর্ণ উপ- 
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তামলী ..ষ্য, (স* তধুলী, তাম্ুলিক )। পান 

বিকেতা জাতিবিশেষ। স্ত্রী" তামলিনী। 

তাঁমা, তীবা-.'ষ্য. (স* তাত )। তার, ধাতু- 

বিশেষ, প্রঃ-শ্রাঞ্জা তামা বারি করি 

(ভাঃ। তামা তুলসী হাতে করা- বোধ 

হয়) তাঁঅকুণ্ডের জল ও তুলসী হাতে করা 

আন্কুণ্ডে বিষ্পুক্কার জল থাকে । হয় ও 

ধর্মঠাকুরের পুজক পঞ্ডিতোর তাঅবলয় 

হইতে তাঁমা-তুলপীর তামা । এই ছুই 

হাতে লইয়। দিবা গালা-শপথ করা! 

তামাটিয়া, আমাট্য ৭, (তাম1+টা 

তামাটা তাজ 2,+ইয়া )। তাঅবণযুস্ত, 

ঈষৎ তাঅবর্ণ। 

তামাক ''তামুক দেখ। 
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তামাম ..ণ. (আশ তমাম)) সমুদ্ায়। সম্পূর্ণ। . 

তাঁমাশ।-..ষ্য. (আ* তমাশাদৃশ্ত। যাত্রা )। 

পরিহাস, আনন্দোত্সবু। রগ্র-তামাশা, | 

হানস-তামাশা! *( সহচর শব )। পরিহাস। 

( তামাশ। অর্থে আনন্দৌৎসব, বাঁ যাত্রা 

বা*তে প্রচলিত নাই, উদুতে আছে )। 

তামিল ..ষা. (আ* তীমীল)। 

আক্ত। পালন করা । 

তাঁমিল ''ফ্য. (আমিল শর্)। মাদ্রাজ ও. 

দক্ষিণ-ভারতের লোকৰিশেষ, সে লোকের 

ভাষা । 

তমুক, তামাক .'ষ্য. (পর গীজের৷ নাম আনে 

(09501 ইহা হইতে ও* হি* মণ উর্দু 

তম্বাকু। বা* তামুক। কৃততিঃ কবিকঃ 

প্রভৃতি হইতে এ পর্যস্ত তামুক শব্দ বঙ্জোর 

সর্বত্র প্রচলিত আছে। শহরে ইনানী 

তামাক । আবও বিকৃত হয়া তবাক। 

অনুষ্ঠান 

নিপ্পাদন, প্রাঃ হুকুম অমিল করা 

অর্বাচীন স* তাত্কুট | প্রায় পাঠ শত 

বৎসর হইল, আমেরিকা! হইতে ইয়ুরোগে 

তামুক আসিয়াছে । প্রায় চারি শত বৎসর 

হইল,এ দেশে পতুীক্জের৷ লৌককে তামুক, 

খাওয়! শিখাইয়াছে। বিলাঁত হইতে 

তামুকের বীজ আনাইয়! এ দেশে তামুকের 

চাষ করাইয়াছে। এদেশে তামুক-গাছ 

বন্ধ আকারে ছিল, কিস্ত। কেছ তামুক- 

খাওয়া জানিত না। চরকাদি আমুর্বেদে 

ধূমপানের উল্লেখ আছে, কিন্তু, তাহাতে 

তামুক নাই। ও*তে চলিত নাম ধু" 

পত্র। স* ধুমব্রতিক1-:ও* পিক1)। 

বানা বর্গের বর্ষাযুঃ শীকবিশেষ (টা 

ইহার কয়েকটি জাতি 

আছে। কিন্তু কোন্ জাতি হইতে কোন্ 

জাতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহ! অদ্যাপি 

অক্ঞাত আছে। ভুরসুট, ভেলসাঁ, মতিহারী, 

হিঞ্জালী প্রতৃঠি জাতের নাম। তুরস্ুট_ 

হুগলী জেলায় দামোদর নদের পাশে তূরমথ 

( স* ভূরিত্রে্ঠ ) পরগণ| | এই স্থানে জা 

তামুক-ভ্রস্থট তামুক দক্ষিণ রাচে 

গ্রসিদ্ধ। ইহা নিকৃষ্ট । ভেলসা_-নরম 

তামুক, হয়-ত বিলাতী হইতে নাম ভেল। 

হিষ্ঞালী--উৎকৃষ্ট তাঁমুক। হর-ত ইঞ্জলিশ 

হইতে নাম। হিওলীর পর গুণে পুরা 

তামুক। বিষপা ত-মতিহারীর নাম, অতি 

উগ্র তামুক | ডগী-_তামুক গাছের ডগের 

পাতা । ইহা কড়। নয়, মিঠ নয়। গুড 

মাথাইয়! পচাইয়া-__গুড়।ক তামুক। অবঃ 

_ নগণ্য হইতে অন্থরী তাঁমুক (অস্বরী 

দেখ)। ভামুকপত্র-_দোল্তা । দোন্ত 

চুণের সহিত পানে চর্বণ করা-দান্ত 

০০$18108 )। 



[ ৪১৭ ] 

থাওয়া। গুড়ুক, অন্বরী তামুক--কলি- 
কাতে আগুর্ন-সাহায্যে ধূমে পরিবতিত 

করিয়। খাওয়া--তামুক খাওয়া । ধনিয়া 

মউরী প্রভৃতির সহিত শুষ্ক তামুক-পাঁতা৷ চূর্ণ 
করিয়া--গুণ্ডী। পানের মশলা করিয়া 

গুণ্তী চর্বিত হয়। তামুকখোঁর...( খোর 
দেখ)। তামুকে আসম্তু 

তানু.''ষ্য.(আ*)। তাঁঘু পটবাস, প্রঃ 

তামু-ঘর (কবিকঃ)। 

তাঘুরা...ফ্য. ( আ*)। তানপুরা নামক তস্ত্ী- 

ন্ত্র। 

তানুলী-'ষ্য, (স* )। পান-গুআ-বিকুয়ী জাতি 
বিশেষ, তাঁমলী। 

তায়দাদ..'ষ্, (আ* তাদাদ)। সঙ্থা, 

নির্দিষ্ট টাঁকা (জমিদারীঃ)। তায়দাঁদ 
জমা .'নির্দিষ্ট জমার পরিমাঁণ। তাঁয়দাদ- 

তুত্ত''ণ. (ভুন্ত-স*)। নির্দিষ্ট সঙ্খযার 
অন্তর্গত (জমিদারী) । 

তায়ফ।..ষ্য. (আ*--দল )। নাঁচনীর দল, 
নাচনীর গীতবিশেষ। 

তার'' "যা, (সং তন্ত্র )। ধাতুস্থত্র ; স্ত্রবৎ 

আকার, প্রঃ--গুড় পাক করিলে ঘন হইয়া 
তাঁর কাটে-_-আঙ্ঠুল করিয়া তুলিলে সথত্ 

কাটে; গৌোপে দেয় তার (কবিকঃ)_-তা 

দেখ। তারের থবর.**টেলিগ্রাফ | তার-কষ 

“যা, (হিট। যে টানিয়৷ সোনারুপার তার 
করে। তারকষি..'ষ্য. কষিয়া_-টানিয়া-_-যে 

ারু তার হয়, তাহাতে নিম্সিত অলঙ্কার । 
তার .'ষ্য. (স*)। আস্বাদ, প্রঃ--ব্যন্ননের 

তার। স্ত-তার..'ণ' সুম্বাছু। 

তাঁরপিন.'"ষ্য, (ই* (8156700৩ )। সরল 

নামক গাছের তরল নির্যাস, বারিশে লাগে । 

তার .'ধাতু, (স* তারি ধাতু )। তারি__পার 

করি, নিস্তার করি, প্রঃ--তারিতে হবে মা 
তাঁরা । তারা ॥ 

তারা...য্য. (স*)। আকাশের দীপ্তিশালী 

. জ্যোতিষ, প্রঃ_ঞ্ব-তারা'''খুব নামক 

তারা, যে তাঁর আকাশে নিশ্চল দেখায়; 

নক্ষত্রের এক এক জ্যোতিষ, ৫1ঃ-_তিনটি 

তারায় শ্রবণ! নক্ষত্র; উক্কা, প্রঃ--তার! 
খসিয়া পড়ে; চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ মধ্যভাগ 

(080011)। পুরাণে বৃহস্পতির ভার্যা, 

রামায়ণে বালির ভার্যযা, ত্ধে দ্বিতীয়া শত্তি। 

একতারা দেখা--রাত্রি আঁগমে নভো- 

মঞ্ডলে একটা তারা দেখ । একতার৷ 
দেখিলে মঞ্জাল হয় না, যতক্ষণ অন্য তাঁরা 

দেখা না যায়,,ততক্ষণ আকাঁশ হইতে চক্ষু 

ফিরাইতে নাই (শবকল্পঃ দেখ )। তারা-: 

হার'*'ষ্য, (স* তারাহার। বোধ হয় 

স* তার-হার শবের সহিত মিশিয়াছে । সং 

তার-হার-মুস্তাহার)। সোনার তারার 

মাল্য। তারা-চিহু..'ফ্য. লিখিবার সময় টীকা 
করিবার * চি । 

তারা.''ণ. (স* তার )। উচ্চ স্বর। স্থুর দেখ। 

তারিখ.**ব্য. (আ* তারীথ )। মাসের দিন। 

সন তারিখ.''বত্সর ও মাসের দিন। 
( তারিখ গণিবার শর্ব--পহেলা, দৌসরা, 

তেসরা, চোঠা, পাঁচই (বা পাঁচই) ইত্যাদি, 

উনিশে ইত্যাদি )। ফলাঁনা তারিখ.''অমুক 
দিন। 

তারপলিন...ষ্য, ( ই* 681090170 )। আঁল- | তারিফ.**ষ্য. (আঁ তারীফ )। শ্রশংসা । 

কাতরা-মাথান! মোটা স্থতার পাঁল। তাল'"'ষ্য. (স*)। তালাদিবর্গের দীর্ঘ তু 
€৩ 



| ৪১৮ 

বিশেষ (209 

[30183503 01710611101)। এক একট। 

গাছ ৬০৭০ হাঁত উচ্চ হয়, কিন্তু; ব্যাসে 

১০ হাত থাকে। চেৈত্রমাসে ফুল ধরে। 

ফলের বাস অঙ্জুষ্ঠ হইতে মধ্যমাঞ্গ,লি 

পর্যস্ত হয়। ভারতের সর্বত্র গাছ জন্মে, 

দক্ষিণভারতে অধিকঁ। তাল-শান .'ষ্য. 

( স* তাল-শস্য)। অপর তালফলের কোমল 

শন্ত। তালাওকৃর, তাল-কুর ''ষা. (ম* 

তালাঙবুর )। পাকা ফলেব অগুকুরোদ্গমে 

লঘু শশ্ত। তাল-কীড়ী ''ষা, তালগাছের 
কাণ্ডের সার (ত্বক্)। তালগাছের আঁতী 

**( স* অন্ত্র)। তালগাঁছের মধ্াস্ব অসার 

অংশ। তীল-বাখড়া '*-"*ষ্য. (বাখড়া 

দেখ। ও" বাঞ্জা)। তালগাছের শু 

পত্রের দীর্ঘ বৌট|; অন্ত নাম ডাট| | তাল- 

ষাঁড়! ''ষ্. (স*ষণ্ড-বুক্ষ হইতে? তু 

ও* ষ্-গজা)। কোমল অালপাতার 

ফোটার গোড়। বাহ। গাছকে বেষ্টন করিয়। 

থাকে । ইহার বল গোরুন রোগচিকঙ্সায় 

লাগে। তালগাঁছের ভূঁড়া ''তাণগাছের 

পুং-ুষ্পমঞ্জবী। চুল-চুলিয়া "যা. (টুল 
ইয়া)। যে চাদর দ্বারা তাল খেজুর 

প্রভৃতির ম্ররী আবৃত থাকে৷ তেআঠিয়া 

তাল '"ঘে তালফলে তিনটা আঁঠি থাকে। 

তাল-পুকুর ''ষা. যে পু্ষরিণীর পাড় 

তালগাছ আছে। অপ্ততাল বেধ শর 

দ্বারা সাতট। তালগাছ ভেদ । সাত-ভাল 

বহ--সাগরের লহ উপরি উপরি মাওট। 

তালগাছের মতন উচ্চ হয়|। তাঁল-কাছাড়। 

হওয়_-তীলগাছ কাটিলে তাহা যেমন লম্বা 

হুইয়! পড়়য়৷ মায়, কাছাড় খায়--তেমন 

09100015 0810, 
] 

] 

হওয়া! | তাল পাঁকানা, তাল করা-_-তাঁল- 

ফলের তুল্য পি্ড করা । তিলকে তাল করা 

_তিলবীজকে তালফল তুল্য বৃহৎ মনে 

কর, নগণাকে গণ্য করা । তাল..'ফ্য, 

(স*)। অঞ্জুষ্ঠ ও মধ্যমাুলি পর্যন্ত 

পরিমাণ, (তাড়া, হাল! দেখ); করতল 

দ্বার আঘাঁত। তাল ঠোকা--করতল দ্বার 

বাহুর আক্ফোট । তাল-''্ষা, (স*)। 

সঙ্গীতের কালকিয়ামান। স*তে আছে, 
হর গৌরীর নৃত্য হইতে তালের উৎপত্তি। 
হর-বৃত্য_ভাগব, গৌরী-নৃত্য_-লাস্য। 
তাণ্ডব ও লাসোর আদ্যবর্ণ হইতে তাল 
শব্দ। ছন্দ ব্যতীত নৃত্য হয় না? তাল দ্বারা 

কাল পরিমিত হইয়া ছন্দ প্রকাশিত হয়। 
গীত বাদ্য নৃত্য--এই তিনের নাম সঙ্গীত 

(গীত অর্থে সঙ্গীত বল। ভূল)। সঙ্গীতের 

ছন্দ প্রকাশ করিতে কালপরিমাণের 

প্রয়োজন, কাল পরিমাণ করিতে তালের 

প্রয়োজন। কর-তাঁল কিংব। অন্ত আঘাত 

দ্বারা কাল জ্ঞাপিত হয়। ইহার নাম তাল 

দেয়! বা হাল রাখ। | তাঁলের সমাপ্তি_ 

সম। সমে আদিবাৰ পূর্ববর্তী তিনবার 
আঘাত-_তেহাই (সৎ ত্রিঘাত)। তালের 

মাঞান্্রমারে করতালি দ্বারা বিভাগ জানাইয়। 

শেষ বিভাগস্বানে কর-ভালি না! দেওয়1_ 

ফাক (স* ফক-_-সঙ্গীতদামোদরে )। আড় 

'* (স* অরাল)। কুটিল। আড়1.''( স' 
অর্ধ)। আধ | জলদ্ .'(দেখ। স* দ্রুত) 
দ্ত। ঠ|..( সণ স্ষির। ধীর )। ধীরে ধারে। 

টিমা ..( সৎ মধ্য )। বিলম্বিত। ছুন''(স+ 

দবগুণ)। দ্বিগুণ ্ রত। ফের '(স* প্রত্যা 
বর্তন )। তালের পুনবাবর্তন। পরং''( স* 
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গ্রবন্ধ )। তালের অলঙকারবিশেষ। তাল- 

কাঁন।...ণ. বার্টেযর তাল বুঝিতে পারে ন৷ 

ঘে; তালের সমের ঘর বুঝিতে পারে ন! 

যে, লক্ষণায়, ঠিক সময়ে যে কথা কহিতে 

ব। কাজ করিতে জানে না । তালমানজ্ঞান 

তালের মাত্রাজ্ঞান। বে-তালা."'তাল- 

হীন, তালের বহিভূতি। [ এখানে ৬কষ্ণধন 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ হইতে প্রচলিত তালের 

অবয়ব প্রদর্শিত হইতেছে । গানে পদ 

থাকে। কাঁলপরিমাণ ব্যতীত পদ হয় না। 

যত কালকে একক-সরুপ ধরা হয়, তাহ। 

মাত্র! ৷ মাত্রা-সমষ্টিতে পদ । অথবা, পদের 

গুরু লঘু উচ্চারণ কাঁলের নাম মাত্রা | পুনঃ 

পুনঃ এক নিয়মে গুরু জ্ঘু উচ্চারণবিশিষ্ট 

পদের নাম ছন্দ । গানের ছন্দের যে পদে 

গ্রস্থন বা বলন্তাস করিতে হয়,আধঘাত দ্বার 

তালের শেষ বা অবকাশ-স্বান_ফাক | 

ছন্দের একবার পূর্ণ আবৃত্বি--ছন্দের এক 

ফের বা আগওর্দা (স* আবৃত্তি )। প্রচলিত 

তাঁলে চারি পদ আছে। তিন পদে তালি ব| 

আঘাত, একটাতে অনাঘাত বা ফাঁক 

দিতে হয়। দ্বিতীয় তালি_-সম। তালের 

যে স্বানে আঘাত দ্বার নিম্নম, ছন্দের সে 

স্বানে প্রস্বন ন। থাকিলে- আড় (সৎ 

অরাল)। যে তালের প্রত্যেক পদকে 

চারি সমান অংশে ভাগ করিতে পারা যায়, 

তাহ! চতুর্মাত্রিক তাল, যেমন কাওয়ালী। 
এবুপ তালে চারি চারি মাত্র! অস্তরে প্রস্থন 

পড়ে। যে তালের প্রত্যেক পদকে তিন 

সমান অংশে ভাগ করিতে পারা যায়, তাহ 

্রিমান্রিক তাল, যেমন একতালা!। এরুপ 
তালে তিন তিন মাজা অন্তরে প্রস্থন 

পড়ে। যে তালের পদ্দে মাত্রাসঙ খ্য৷ 

অসমান, তাহা বিষমমাত্রিক, বেমন যৎ। 

এবুপ তালে অসমান মাত্র! অন্তরে প্রস্বন 

পড়ে। বীয়া ও মুদঙ্জ বাদ্যে তালের 

. ছন্দ প্রকাশের নাম+ঠেকা। ঠেকার এক 

ফেরের মধ্যে কণ্ঠে কিংবা! যন্ত্রে ছুই ফের 

হইলে ছুন ঠেকা, চারি ফের হইলে চৌছুন 
ঠেকা বলে। [তালের অবয়ব, সঙেকত-_ 

মাত্রা--১, সম_-*১ ফাক--০, পদ 

বিভাগ-।] 

চতুর্মীত্রিক তাল__$ পদ, ১৬ মী£1! 

(১৯ কাওয়ালী ১১১৯১১১1১০১ 

(২) টিম! কাওয়ালী বা চিমা তেতাল 
তাহ! প্রদর্শন কর! তাল দেওয়াব উদ্দেস্ত। 
অধিক বলের সহিত উচ্চারণ গ্বান_সম।. 

১১১১১৯১১১1১১১১১৯১১১। 

( কাওয়ালীর দ্বিগুণ বিলগ্বিত।) 
(৩) ঠুংরী ১*১১১। (কাওয়ালীর অর্ধ।) 

(৪) ছেপকা ১৯১1১১1১০১।১১) 

( কাহীর্বা এইরূপ |) 
(৫) আড়া-ঠেঞ্ধা ১১।১১১১1১৯১১১1১১১১১০১। 

( এক পদ অর্ধ ভাগে বিভন্তু বলিয়া আড়া )। 

(৬) মধামান ১১১১১১১১১১১১১১। 

১৯১১১১১১১1১১১১১১১১১৭)] 

৪ ( আড়াঠেকার দ্বিগুণ । ) 

ত্রিমাত্রিক তাল-_-৪ পর্দ, ১২ মাত্রা । 

(১) থেমট| ১*১১।১১১1১০১১1১১১) 

(২) আড়া-খেমটা ১১1১১১১৯১১১১১।১৭ 

(৩) একতাল! ১*১১।১১১১*১১]১১১। 

( খেমটা€ এইবুপ |) 
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(৪) অন্ত একতালা ১*১১১।১১১১1১১১১। 

(৫) চৌতাল ১*১1১*১1১১1১*১1১১।১১। 

বিষমমাত্রিক তাল। 

(১) গোস্ত|-২ পদ,৭ মাত্র! । (ষতএর অর্ধ)। 
১%১১1১১১১। 

(২) সুরফণাক-_-৩ পদ,১০ মাত্রা ৷ ফীক নাই। 

১%১১১৯১1১১১১। 

(৩) বুপক--৩ পর, ৭ মাত্রা। 
১১1১১1১%৮১১ (তেঅটের অর্ধ।) 

(8) তেঅরা--৩ পদ, ৭ মাত্রা । 

১১১1১১1১৯১১ 

(৫) ধামার--৩ পদ, ১৪ মাত্রা । 

১*১১১১১১১১1১১১১। 

(৬) ঝীপতাল--৪ পদ, ১০ মাত্রা । 

১%১1১১১1১০১1১১১] 

বৎ--৪ পর্দ, ১৪ মাত্রা। 

১৯১১1১১১১1৭*১১।১১১১। 

(৮) তেঅট--৪ পদ, ১৪ মাত্র! । 

১১১১1১৯১১১১১১1১১১। 

(৯ আড়া চৌতাল_-৪ পদ, ৭ মাতা। 
১%১১1১১1১১। 

(১০) পঞ্চম শওয়ারী--৮ পদ, ৩০ মাত্রা | 

১১১1১১১1১%১১১1১১১১1১১১১। 

১০১১১1১১১১1১৭১১১ 

এই সকল সাঙেকতিক রুপ দেখিলে বোধ 

হয় যে, আরও অনেক প্রকার গ্তীল হইতে 

পারে। সংস্কৃত সঙ্জগীতশান্ত্রে অনেক 

তাল বর্ণিত আছে। কিন্ত, সে ব্রহ্মতাল, 

ইঞ্জরতাল ইত্যাদি প্রায় লুপ্ত হইয়! অন্য তাল 

প্রচলিত হইয়াছে। একতাল, ত্রিতাল, 

চতুস্তান, পঞ্ঠাল, রূপক প্রভৃতি কয়েকটি 

নাম সংস্কৃত । কাওয়ালী, কাহার্বা, তেঅরা 

(স* তীবর জাতি হইতে 1) শ্স্ৃতি 
তাঁল-নাম হইতে উৎপত্তি বুঝা যাঁইতেছে। 

দশকোধী (স*) এখন কেবল কীর্তন- 

গানে আছে। 

তাল-চটা....ষ্য. (স* তাল-চটক )। শাখাশ্রয়ী- 

বর্গের পাংশুবর্ণ পক্ষিবিশেষ (00৩ ৪৮- 
1০৬ 9101116 )। তালগাছে বাম! 

করে বলিয়! নাম তাল-চটক। দৈর্ঘ্য 

৯১০ আঙ্জা,ল, পুংস্ত্রী একবর্ণ। চঞ্চ 

কৃমশঃ সনু। ঈষৎ বকু। দহ) কিন্তু 

পক্ষ বৃহৎ, এ কারণ অনেক ক্ষণ উড়িতে 

পাঁরে, এবং উড়িতে উড়িতে পোকা! ধরিয়া 

থায়। (কাবাসিয়। দেখ )। 

তাঁল-ঠোচ-'ফ্য. (স* তালচ&)1 লালবর্ণ 

পক্ষী-বিশেষ। লেজের উপরে শাদা দাগ 

থাকে । ঘরের কড়ি-বরগায় গৃহচটকের 

মতন বাঘা করে। 

তাঁলমূলী...ষ্য. ( স*। অন্ত স* নাম ভূ-তালী, 

তালপত্রিকা )। শাকবিশেষ (০৪:০1120 

মাটিতে আলু হইতে 

জন্মে, পাতা! লম্বা! সরু, তালপাতার মতন। 

ফুল হলুদাঁ, গণ্ধহীন, ছয় দলে বিভন্তু। 

বাজারে শিকড় কাল-মুষলী নামে ওধধার্থে 

বিকুয় হয়। 

তাঁলা...ষ্য.( স* তালক )। চাৰি। তালা" 

চাবি.'.তাঁলার চাবি-কাটি। 

তাঁল..'ষ্য. (স* তাল, তালক )। আঘাত, 

বধিরতা, প্রঃ--কানে তাল! লাগে। 

তালা...ণ. (আ* তাআলা )। সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রঃ--খোদা তালা (মুসলমান ভাষায় )। 

তালাই..য্য. (স* তলাটী-_ শব্বকল্পঃ)। 

সু বোনা চাটাই। (চাটাই মোটা )। 

01:01)19065 )। 
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তাঁলাক ''ষ্য. (আঁ তলাঁক )। (মুসলমানী 
ভাষায়) পতিপত্বীত্যাগ (তালাক দেওয়! )) 

শপথ, তাল্লাক ৷ 

তাঁলি...ষ্য, (স* করতালি )। করতালের 

আঘাত; ছিন্ন বস্ত্রে যোজিত বস্ত্র; 

কর্ণের বধিরতা। দৃষ্টাত্তে, এক হাতে তালি 

বাজে ন|_-ছুই পক্ষ নইলে কলহ হয় ন!। 

তালিকা ."'ষ্য. (স*। আ*)। দ্রব্যনামপত্র, 

ফর্দ। (স*তে তালিকা, তারিক শবে 

এই অর্থ)। 

তাঁলিম..'ষা. ( আ* তালীম)। শিক্ষা, গঃ-- 

যাত্রা্দলের ছেলে তালিম করা । 

তাঁলী .'ষ্য. (স*)। তালগাছের সদৃশ তরু 

বিশেষ (10 91190 92110, ০9150109 

0100180011618 )1 এই গাছ হঠাৎ 

দেখিলে তালগাছ বলিয়া মনে হয়| কিন্তু; 

তাঁলগাঁছ অপেক্ষা কিছু মোটা, পাতা বৃহৎ 

ইহার ফুল একবার হয়, প্রায় চলিশ বৎসর 

বয়স হইলে । তার পর ফল পাঁকিলে গাছ 

মরিয়া যাঁয়। (এই কারণে, অমরকোষে, 

তৃণরাজান্বয়স্তালী,__- তালী তৃণরাজ )। 

দক্ষিণভারতে অরণ্যে ইহার জন্মস্বান। 

বঙ্জাদেশে দুই একট রোপিত হইয়! থাঁকে। 

(কালিদাসের তমালতাঁলী-বনরাজিনীল-_. 
দক্ষিণ দেশের বর্ণনা )। 

তালীশপত্র -'ফ্য, ( স* )।,হিমাঁলয়ের দেবদারু: 
আদি বর্গের তরুবিশেষ (1176 51101 2" 

40155 90101908 )। (হিথ্তে তাঁলীশ- 

পত্র যে গাছ, বা*তে সে গাছ পানিষালা, 

তেজপাত )। 

তানুক'.'ষ্য. ( আ* তআন্ুক )। তৃসম্পত্তি,_ 

জমিদারের অধীনে গ্রামাদি অল্প ভূসম্পত্তি। 

তালুকদার .'ষ্য. তালুকের স্থামী। ভাঁলুক- 

দারি ..্য. তালুকদারের বৃত্তি। তালুক- 

মুলুক'''( প্রায় সহচর শব)। গ্রীমাঁদি 

ভূসম্পত্তি। তালুক করা--তালুক সম্পত্তি 

উপার্জন করা, তানুকদারি করা। পত্বনী 

তালুক ''( সং পত্তন )। বর্ধমানের মহা- 

রাজার অধীনস্থ সম্পত্তি । ইহার স্বামী-- 

পত্নীদার। দর-পত্বনী তাঁলুক.'পত্তনীদারের 
অধীনস্থ সম্পত্তি। সে-পত্তনী তালুক '"দর- 
পত্তনীদারের অধীনম্ব তালুক। মুকররী 

তালুক * যে মহলের খাজনা নির্দি 

বৎসরের নিমিত্ত নির্দিষ্ট থাকে । ইস্তেমরারী 

তাঁলুক'''যে মহলের খান! বাড়ে না। 

চাঁকরান তাঁনুক ''যে মহল পূর্বকাঁলে 
সরকারী চাকরির বেতনসরূপ প্রদত্ত হইত। 

তাল্লাক ''তালাক দেখ। 

তাস .'ষ্য. (আ)। জরী; মস্থণ স্থত্র। তাসের 

স্থতা_তাঁম কাগজে (1) জড়ানা মন্থণ 
স্ৃতা। 

তাস-.-ষ্য. (আ?1)1 খেলিবার চিত্রিত 

কাগজথণ্ড । চিত্র চারিগ্রকার,_ইস্কাপন 

(বৌটা “সহিত কৃষ্ণবর্ণ পান), হরতন 

( বৌঁটাহীন রন্তৃবর্ণ পান ), চিডিতন (বিদ্ব- 

পত্রের ন্যায়, জিপর্ণ পাতা), রুইতন বা 

রুহিতন (রস্তৃবর্ণ তির্যক্ আয়ত)। এইবুপ 
চিত্রের নামর্জ্া | প্রাত্যেক রঙ্গোর ১৩খান! 

করিয়া কাগজ বা তাস, যথা,টেক! 

( এক।১), ছুরী (২), তিরী (৩), চৌকা (8), 

পঞ্জ! (৫), ছক্কা (৬), সাঁতা (৭) আটা (৮), 

নহল| (৯), দৃহলা (১০), গোলাম (গোলামের 

চিত্র, ১), বিবী (বিবীর চিত্র, ২), সাহেৰ 

( সাহেবের চিত্র, ৩)। এক এক চিত্রের 
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১ 
সস 

সঙ্খযার নাম ফৌট! । অতএব চারি রঙ্গের 

কাঁগঞ্জ সঙ্ঘযায় ৫২ খানা, ফোঁটায় ৪ * ১৬। 

কিন্ত; থেলিবাঁর সময় ফোটার অঙ্যা 

অধিক ধরা হয়। দুই জনে খেলার নাম 

বিস্তী, ছুই দুই জনে এক পক্ষ হইয়৷ চারি 

জনে খেলার নাম গ্রাবু (এই নাম তত 

চলিত নহে)। শেযোন্তু খেলা প্রমিদ্ধ | 

ইহাতে ছুরী তিরী চৌক| গপঞ্জা ছক্কা বাদ 

দিয়। অবশিষ্ট ৪১৮৮-৩২ খান তাস 

লাগে। তাস "ধাতু. তাসি_চারি রঞ্জের 

তাস মিশাই । তাস! ॥ (ধাতু তাসা না হইয় 

তাস। প্রয়োগবাহুল্যে ? না, স' তম্ ধাতু 

উতক্ষেপণে হইতে ? তু" ই* (০3৪ )। তান 

কাঁটা_-৩২ খান! তাস ছুই ভাগ করিয়া 

খেলায় একটা রঙ্গ প্রধান নির্বাচন করা। 

এ প্রধান রঞ্জোর নাম তুৰুপ (পর্তু 
(0000, ই* (00100 )1 তখন অন্ত 

রঙা--বদ-রগ্া। তাঁস দেওয়া, বাট 

__চাঁরিজন খেলআড়কে ৮ খানা করিয়! 

দেওয়া । ভেম্ত।...গ্রত্যেকের হাতে ৮ খান| 

করিরা না আসা (ভূলে )। গ্রীবু খেলার 

টেক্কার ১১, দহলার ১০, গোলামের ১, 

বিবীর ২,সাহেবের ও ফোটা ধর! হয়। কিন্তু, 

গ্রধান রঙা অর্থাৎ তুরুপের নহ্লার ফৌটা 

১৪, গোলামের ফৌঁটা ২০ ধরা হয়। এই 

রুপে ৩৮২৭+১১৬০-১৪১ ফৌট!। 

ইহ ছাড়া, থেলিতে থেলিতে যে পক্ষের 

শেষ পিট হয়, সে পক্ষ “হাতের পাঁচ” 

অতিরিন্ত ৫ ফৌটা পায় । সুতরাং মোট 

ফৌড1 ১৪৬-৭ কুড়ি ৬ ফৌটা। তাঁস 

পেটা_তাস দ্বার ভূমিতে আঘাত করা। 

ইহ] হইতে চারি জনের প্রদত্ত বা পেট 

] 

তাঁস একত্রে এক “পিট' হয়। যে পক্ষের 

ফোঁটা ছুই কুড়ি সাতের কম হয়, সে গক্ষ 
হারে। হারিলে বিপক্ষ একখান তাস 

ধরে (অ-খেলা! তাঁস উপড় করিয়া হারি 

গণে ) এক পক্ষের তাসে তুরুপের সাহের 

বিবী আসিলে “ইস্তক” হয়। ইন্তক 

আসিলে অন্ত পক্ষকে অন্ততঃ তিন কুড়ি 

ফোঁটা সংগ্রহ করিতে হয়। করিতে ন! 

পারিলে সে পক্ষের হারি হয়। এক পক্ষের 

হাতে এক রঞ্জোর তিনথানা তাস পরে পরে 

আঁদিলে “বিস্তী” হয়। বিস্তী হইলে অন্য 

পক্ষকে অন্ততঃ (২ কুড়ি ৭)+১ কুড়ি-৩ 

কুড়ি ৭ ফোঁটা দেখাইতে হয় । কুড়ি অধিক 

বলিয়া বিস্তী নাম (পরতৃ*ি 5105 স* 

ব্বিংশতি )। এক রঙ্জোর চারিখান। তাঁম 

পরে পরে আসিলে “পঞ্চাশ” । যেপক্ষ 

পঞ্চাশ পায়, সে পক্ষ পঞ্চাশ ফৌঁট! সংগ্রহ 
করিতে পারিলে জয়ী হয়। সে খেলায় 

অন্ত পক্ষ ইন্তক পাইলে পঞ্চাশ ফোটার 

পরিবর্তে ষাঁটি ফোঁটা রাখিলে জয় হয়। 

ইস্তক লইয়! পঞ্চাশ হইলে না খেলয়াই 

জয় হয়। চারি রঙ্গের গোলাম, কিংবা 

বিবী। কিংব! সাহেব, কিংবা! টেক্কা! এক 

হাতে আসিলে ; অথবা একই রঙ্োর পাঁচ- 

খান৷ তাস পরে পরে জাসিলে “শ” হয়।শ 

পাইলেও ন| খেলিয়! জয় হয়। এক পক্ষ 

কমে কুমে পাঁচবার জয়ী হইলে সে পক্ষ অন্ত 

পক্ষের বিরুদ্ধে “পঞ্জা” তাস ধরে। এক পক্ষ 

একটাও পিট না পাইলে অন্ত পক্ষ জয়ী 

হইয়| “ছক্কা” তাঁস ধরে। পঞ্রা হইবার সময় 

ছক্কা হইলে দুইএ মিলিয়া “বম” হয় । তুৰুগ 

করা_তুরুপ রঙোর তাঁস দেওয়া। ফেরাই 



| ৪২৩ ] 

(ই* 2৩০ ?)-পাবেরজোর এমন তাস তিকুড়-'*ষ্য 

যাহার উচ্চ তাঁস আর না থাকে । টেক! 

সকলের উচ্চ, সাঁতা নীচ। 

তান "*ষ্য. (স* ত্রপর) যথা, ত্রসরঃ হুত্র- 

বেষ্টনম্_হেমঃ| তসর পাট বুনিবার 

পূর্বে মাড় মাখানা, প্রা£তাদন করিয়া 

নাম বলাইল জোল! (কবিকঃ ); স্ৃতা 

প্রসারিত করা, মাড় মাখানা। ফেরানা 

প্রভৃতি গাঁটি। 

তানা..ষা, (আণ)। আনদ্ধ বাদ্যবিশেষ। 

“তাস শব দেখ । 

তাঁহ। .'সর্বনাম, (স* তৎ)। সে (মানুষ, দ্রব্য, 

গুণ, কর্ম )। তা দেখ। 

তাহা, তীহা "সর্বনাম (সৎ তখ)। সে 

(মান্ত দেবতা মানুষ)।.""ব্য, (হি 

তই! )। সেখানে, প্রঃ-ঠারি রহল তাহা 

যাই (জ্ঞানদীন )। তাইহাতক ''ব্য. সে 

পর্যন্ত। তু" কাহাতক, যাহাঁত | 

তিউড়ী ."ফ্য. ( স* ধিপুটা। ত্রিৰ তা, ভরিবৃৎ_ 

অঃ)। কলম্বী-আর্দি বর্গের বৃহৎ রোহিণী- 

বিশেষ (0091091102 (010০0)810, 

11)010058, (01190010101 )| লতার গায়ে 

ডেন। বা পুট আছে। পাতা বড় বড়, 

ফুল বড় বড় শাদা গঞ্দল। ফল চারি 

কোঁণ।, পাকিলে উপর দিকে পেড়ার 

ডালার মতন খসিয়। যাঁয়। বাঁজ কাল। 

মূল রেচক বলিয়া খাত আছে। (২) (স* 

ব্রিপুঈ )। খেঁসারি কলাই। (৩) মিশ্রিত 
তিন জাতীর দাইল। 

তিক “যয. (তাক দেখ)। লক্ষ্য । 

তিকিচ্ছ (গ্রা*)"ষ্য, (স* চিকিৎসা )। 
চিকিৎস। (গ্রা” চিকিচ্ছ!_-তিকিচ্ছ। )। 

(স* তবৃক্ষীর-শব্দকল্পঃ)। 

দেশী পালোবিশেষ। আরারুট দেখ । 

তিন্তুরাজ .'য্য. (বা" নাম। স* নাম রোহিতক। 

ও* বাঁ, রোহাণ)। নিম্থাদি বর্গের তবু 

বিশেষ (2170018, 10101005 )। গাছের 

মাথার দ্রিকে বহু শাখা । কাঠ নিম-কাঠ 

" অপেক্ষা অন্ন লৌহিত। পাতার ধার 

কাট। নহে। কোমল পাত। রোমশ। 

পর্ণ ৫৭ জোড়া । ফুল ছোট, শাদা, ত্রিদল। 

ফল পাকিলে তিন খণ্ডে ফাটিয়া ষায়। 

(অমরে, রোহিতকঃ শ্লীহশত্রদরাড়িম- 

পু্পক$__রোহিতকের ফল দাড়িমপু্প 

তুল্য )। 

তিন্তশাক'''ষা, (স*-_অঃ)। বরুণ গাছ দেখ। 

তিক্ষ (গ্রা* ). ৭. (স* তিক্ষ)। তিক, 

পঃ_তিক্ষ মেজাজের লোক । 

তিখড়। "ধাতু (তিক্ষ ড়া )1 তিখড়াই__ 
হঠাৎ বেগে লাফাইয়। উঠি, গা.-জরে 

ছেলে তিখড়াইয়। উঠে। তিখড়ানা । 

ঠৈজারৎ, তেজারৎ - ষ্য. ( আঁ" তিজাবৎ )। 

বাঁণিজ্য ব্যবসায় ৷ তিজারতী'''ণ. ব্যবসায়- 

সম্বন্ধীয় ।” 

তিজেল ''ষা. (স* 

কন্পঃ। পতু 
9118110%/ 079081110 50530] হইতে ?)। 

তাই অথেক্ষ। উচ্চ হাড়ী। ইহ! চেপটা, 

কিন্তু; বড়মুখা । 
তিডিংবিড়িং "ব্য, €( তড়ংবড় দেখ) । 

এন্দকে ওদিকে বকুতীয়, নর্তনে, 

ছোট ও শীর্ণ ছেলে তিডিং-বি'ড়ং করিয়া 

নাচে, লাঁফায় ; চিংড়ি মাছ ভিড়িং-বিড়িং 

করিয়। লাফায়। (তিড়িংবিড়ং__ 

তিতিল-__নাদ। -শব- 

11251781081 
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অনিয়ত ভাবে কুশ দেহের নর্তন বা 
লক্ষন; থপ্থপ--স্ব।ল দে€হর)। 

তিত...ধাতু. (স* তিগ ধাতু ক্ষরণ হইতে 
তিগ্ত; তিথ হইতে। তু* স* তপ্ত হইতে 

বাঁ* তাত ধাতু)। তিতি--সিন্তু হই, 

প্রঃ-রাত্রের হিমে কাপড়খান! তিতিয়! 

গিয়াছে? তিতায় তিতিল দেহ (চণ্ডীঃ)-- 

তিন্তুরসে তিতিল) কানদিয়া তিতাঁয় মাটি 

সাধু হয়ে বেণে হয় চোর (ভাঃ)। তেতা। 

ধারের পাহাড়ে বনে থাকে । কাল তিতির 

(31808 08101089,. 21800011003 

$018179) পক্ষীর মাথার পার্শ গলা 

বুক পেট কৃষ্ণবর্ণ। এই তিত্তির উত্তর- 
ভারতে দ্েখ। যায় । পুং-তিতিরের পায়ে 

কাট। থাকে | আর এক জাতি (1১০. 

০018 (01006018 ) হিমাঁলয়ে দেখা 

যায়। ইহার মাঁথ! খয়রা, বুক পাংশুবর্ণ। 
তিত্তির পক্ষী তি-তি করিয়া! ডাকে । 

তিতা ..ধাতু.(তিত ধাতু আস্তে) | তিতানা ॥ | তিথি "'ষ্য. (স*)। চান্দ্র মাসের এক দিন। 

তিতই'ষ্য. (স* টিটিভ?)। কুলেচর- 
বর্গের পক্ষীবিশেষ (1012 12010. 

98100212101703 1001005 )। ১৬1১৭ 

আঙ্গুল দীর্ঘ। চঞজ নাতিদীর্ঘ, পক্ষ দীর্ঘ, 
পদ দীর্ঘ, মাথা কৃষ্ণবর্ণ, পুচ্ছ শ্বেত; চক্ষুর 

জন্ম-তিথি...যে তিথিতে জন্ম হইয়াছে। 

তিথি মানা-_ম্তি শান্ত্রান্থুসারে তিথিরুত্য 

করা। তিথির গ্রা* নাম_পিতিপদ্ (সং 

প্রতিপৎ ), দুতীয়া, ( স* দ্বিতীয়া), তিতীয়। 

( স* তৃতীয়া), চতুখী (স* চতুর্থী) 

দৌয়াদশী (স" দ্বাদশী ) তিরোদশী (স" 
ত্রয়োদশী ), পুক্লমী (সং পুর্ণিমা | ও* তেও 
ুন্নমী, কিস্তু, গ্রা* নহে )। 

তিন (গ্রা” )-'ষ্য, (স* তৃণ)। তৃণ, প্রঃ 

মাঠে তিন পর্যস্ত নাই। 

তিন.''ণ. (স*ত্রিণি। ও* তিনি; আপা" 

তিনি, তিন; হি* তীন; ম* তীন। জ' 

ত্রিণি হইতে তিনি, শেষের ই লোপে তিন। 

বা* উ“তে প্রায়ই তীন)। ৩ সঙ্্যা/সঙ্ঘযক। 

তিন-কড়ী-**তিনট! কড়ি দিয়! কেনা সন্তান, 

মানুষের নামবিশেষ। তিন কথা"''অশুভ 

কথা, গালি (তিন সঙ্খা বিযোড়; বোধ 

হয় ইহ হইতে তিন সঙ্থ্যা অশুভ )। তিন 

কাঁল.বাল্য, যৌবন, প্রৌছত্ব। তিন 

কাল গিয়! এক কাঁলে ঠেকা--বার্ধক্য 

অবশিষ্ট। তিন কুল.'*পিতা॥ মাতা। ও 

শ্বশুরের কুল। তিন কুলে কালি দেওয়া_- 

স্থথে লাল চর্মথলী ও চক্ষু পশ্চাঁৎ। 

হইতে এক শাদ! ভোর! পিঠ পর্যন্ত বিস্তৃত, 

থাকে |. মাঠে জলের ধারে জোড়। জোড়। 

বসে, ও টিটটুটিট, ডাকে । 

তিতা (গ্রা" তিতা! ).*'ণ. (স*তিন্ত)। তিন্তু। 

আ-তিতা.*'ণ. ঈষৎ তিক্ত, অ-তিন্ত।'"" 

তিত ধাতু দেখ । ৃ 

তি-তি.."ব্য, (তু* চিচি, ভুতু )। পোষা 

পায়রা হাঁস প্রভৃতি ডাকিতে। 

তিতি-বিরন্ত (গ্রা') ''ণ. ( স+ ত্যন্ত-বিরন্তু )। 

ত্ন্ত-বিরন্তু। 

তিত্তির.."ফ্য. (স*)। বিস্িরবর্গের ১৬১৭ 

অঙ্গা;লি দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ (28101108৩)। 

এক জাঁতি--গৌর-তিত্তির (0165 2৪. 

106, [71810001107051019156119005) 

পাংশুবর্ তাহাতে গৌরবর্ণ তিলচিত 

থাকে। লোকে গোষে, থায়। গ্রামের 
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ভিন কুলে ছূর্নাম কলঙক করা। তিন | জাতির দেওয়া তেলুগু নাম)। সমুজ্ধের বিস্ুলী 

করা-অশুত পকরা, গ্রাঃ-ছেলের তিন; মাছ (1210176 (10115) গৌপাকার 

করি-..অশুভ, মৃত্যু কামনা করি (ভঙ্স-! দেহ, প্রায় এক হাত, পুচ্ছ দীর্ঘ। কাধের 

নায়)। তিন দণ্ডী--'(স* ত্রিদগী__ ; খাখনার কাছে বৈছ্যাতিক অঞ্জ আছ। এই 

সন্যাসিবিশেষ )। বাণতে ত্রাঙ্গণের তিন- | হেতু এই মাছ ধরিতে গেলে হাতে বিক্ষোভ 

গুণ ভিন পইত| ৷ হয়, এবং সহজে কেহ ধরিতে চায়-না। 

তিনি "সর্বনাম. (স* তৎ। শ্রীচীন বা* |.ভিয়াত্তর 'ষ্য. ণ (স* ত্রিসপ্ততি)। ভিন 

ঠিহ, তেই--স* তৎ শব্ধের বহুবচনে তে। | অধিক সত্তরি সঙ্যা,-সহ্খ্যক ) ৭৩। 

বাণতে গৌরবে বহুবচন ও অন্গুনাষিক )। : তিয়ারী ''ষ্য, (সঃ ত্রিগাঠী, ত্রিৰেদী। হিং 

মান্ত পুরুষ ও শ্ত্ীনির্দেশে কর্তাকারকে। | তিৰ্রারী। ওতে তিআড়ী, ্রিপাঠী__হুইই 

অন্ত কারকের বিভক্তি বঙ্গিলে তা, তাহা | আছে)। তিন বেদ পড়িতে যোগা যে 

হয়। যেমন, ত-কে তাহাকে, তার তাহার | ব্রাঙ্গণ। অধুনা, পশ্চিমা ত্রাহ্মণের উপাধি- 

ইত্যা্দ। | বিশেষ । ( তেওয়ারী দেখ )। 

তিনিশ...ষ্য, (স+। অন্ত স* নাম স্যনান। ৷ তিয়াষ "ব্য, ( স* তৃষা, ম্থরবিপ্রকর্ষে তৃূমাষ 

ইহ হইতে ও* বণ্ধন,হি* সন্দন)। শিক্বাদি- | _-ভিআষ-ভিয়।ষ)। তৃষা (পক্যে)। 

বর্গের আরণ্য তরুবিশেষ (099৫0018 ; (হির্য। দেখ)। 

88199110109) কাঠ শত্ত, ঈষৎ: তিরানববই, তিরানই...া, গ. ( স* অ্রিনতি ) 

ইটবর্ণ, প্রায়ই বাকা। এই কাঠ দ্বার! | তিন অধিক নব্বই সঙ্ঘ্যা,-সঙ্খ্ক ; ৯ও | 

রথের চাক! হয় | (এই হেতু স* নাম তিরাশি ''ষ্য. ৭. (সং ত্র্শীত )। তিন অধিক 

স্যনদনো। নেশী রখদ্রঃ_অঃ)। বসন্তকালে আশি সধ্যা,-সত্খ্যক ) ৮৩। 

পাত। ঝরিয়। পড়ে। বনে একত্রে অনেক : তিরিশ (গ্রা")"িশ দেখ। 

জন্মে (এই হেতু সঃ নাম তিনিশ 1)। ৰ তিরী (গ্রা') ''ষ্য. (স্ প্্্ী। তু আসা, 

বিহার, গুড়িশায়, মধ্যতারতে পাওয়! যায়। | তিরী, তিরোত'; ও* তির্সা)। স্তর, নারী 

তিপান্তর (গ্রী*)...৭. (স* ব্রিগ্রান্তর )। | (প্রাচীন পদে )। 

বৃক্ষশূন্ত তিনটা! মাঠ যেখানে, ৪1 3--বৃহৎ । তিরী..'য্য. তিন ফৌটাযুক্ত তাঁস। (তাস 

তিপাস্তর মাঠ। ূ দেখ )।, 

তিপ্লীর, তেগ্সান্ ..ফ্য এ. (সৎ ব্রিপঞ্জাশৎ )। | তিবোদশী (গ্রাণ)..'ফ্য. (সৎ ত্রয়োদশী)। ভ্রয়ো- 

তিন অধিক পঞ্চাশ সঙ্থ্য।,সঙ্যক ; ৫৩। দ্রশী তিথি। 

তিমি .“ষ্য. (স*)। ( স*তে) মহাকায় মত্স্ত | তির্পল.''ষ্য, ( ই* 1098119)1 আলকাতরা- 

বিশেষ (1819 )। মাথানা পীল। * 

তির ..ফ্য. (স* তীর )। মত্ত্তজীবী জাঁতি- : তির্ধা .'ষ্য (স* তৃষা । হি" তির্থা )। তৃষা । 

বিশেষ) স্ত্রী' তিয়রনী। (২)( পুরীর স্থলিয় : তিল ' য্য, (স*। ও" নাম খসা--স" খদ্ খস 
৫৪ 
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. গোস্ত; হি তিল, ম* তীল্য) উর্দু 

.জিঙালি)। কৃষিজাত তৈলপ্রন প্রসিদ্ধ 
নীঞ্জ। শ্বেত ও কৃষ্ণ-ভেদে তিল ছুই 

. প্রকার়। কৃষ্ণচতিল-তৈল প্রসিদ্ধ | তিলের 

চাষ ছুই সময়ে হয়, ভাঁদ্রমাসে-_-ভাদই, 
মাঘমাসে_-মাঘী। মাঘী তিল কৃষ্ণতিল। 
শ্বেত কৃষ্ণ ব্যতীত আর এক তিল-_কাট 

তিল আছে। বোধ হয় কটা রঞ্গোর 

. বলিয়া কটা--কাট। কিংবা গ্রীক্মকালে 
পাকে বলিয়! কাট-( কাঠ-) তিল । গাছ 

 বর্ধায়ুঃ শাকবিশেষ (59810 01] 10- 

আয়ুবেদে তিলতৈলের 
( 3105611% 0£ 5658109 011) প্রশংস! 

আছে এবং বহুকাল হইতে এ দ্রেশে তিল 

ভোজ্য হইয়া! আছে। তর্পণ শ্রাদ্ধাদিতে 
যব তিল লাগে। তিল কেঁচক| '*তিলের 

শু'টী ঝাঁড়িয়া লইলে যে শুকনা গাছ 
থাকে । ( এইব্বপ, সরিষার কেঁচকা )। (২) 
তিলাকার চিহ্ন (স* তিল: তিলকালক ), 
আচিল, গ্রাঃ-বাঁম নাঁসার উপরে আঁচিল । 

হৃদ্রয়ে আছয়ে সাত তিল ( কবিকঃ)) (৩) 

. অতাল্প সময় ( তাঁর ছিদ্রপথে ৩২ তোলা 

জল প্রবেশ করিলে এক পল সময় হয়। 

01০0 )। 

অসংখ্য তিলে এক তোলা হয়; সুতরাং, 

এক তিল সময় অত্যল্প সময়, পাঃ--তিল 

তিল বাড় যায় (চণ্ডীঃ)7 (৪) তিলপ্রমাঁণ 

. স্বান, অত্যন্, অংশ ) (৫) এক কড়ার আশি 

ভাগের এক ভাগ । তিলা, তিলিয় "৭. | 

. (তিল+আ, তিল+ইয়।)। তিলযুন্ত, 

প্রঃ-_তিলিয়া লাড়় প্রায়ই শ্বেত) 
তিলযুন্তু লাড়,;) তিল-চিহুযুন্ত, ৪ 2-- 

_,তিলিয়া কোকিল। তিল-কাঞ্ঁন করা | 
| 

| 

কিঞিৎ তিল ও স্বর্ণ দিয়া পিতৃমাতৃশ্রান্ব 

করা। তিল তুলসী জল-_লইয়| দাঁন করিতে 
হয়, প্রঃ-এ তন্থু স্পেছি তিল তুলসী- 
দল দিয়! (জ্ঞানদাস )। তিলকে তাল কর! 

_'নগণ্যকে গণ্য কর! । তিলার্ধ-..ণ' (তিল 
+অর্ধ)। তিলের আধ) সথক্ম কাল, শ্বান, 

অংশ। তিলেক "*ষ্য. (তিল+এক )। এক 

তিল সময, প্রাঃ--তিলেক বিলম্ব নাহি চল 

মোরে লয়ে (ভাঃ)। তিলা-ফুটকিয়। ''৭. 

(তিলা ও ফুটকিয়া ; সহচর শব্দ)। তিলচিহ 

ও ফুটকী-চি্ুৰিশিষ্ট। তিল-কুট..'ষ্য. (সং 

নাম তিলপিষ্টক )। কোটা তিল দিয়! 
রচিত তিলিয়৷ লাড়।। 

তিলক ..ষ্য, (স*)। ললাটাদিতে চন্দনাদির 

তিলাকার চিহ্ন (অন্ত স* নাম তমালক, 

চিত্রক--ও* চিতা)। গ্রঃ--হরিতাঁল তিলকে 

শোভিত হৈল ভাল ( কবিকঃ)--বোধ 

হরিতাল নহে, হুরিতাল বর্ণের; কারণ 

গোরোটনার তিলক প্রসিদ্ধ । স্নানের পর 

মুত্তকার, হোমের পর দ্বৃতীন্ত ভন্মের, তিলক- 

ধারণ বিধেয়। স্নানের পর পুজার পূর্বে 
দেহের দ্বাদশ স্বানে তিলক করিতে হয়; 

যথা,_-ললাটে, কে, বাঁহুদ্বয়ে, বক্ষে, 

নাভিতে, পার্ব্বয়ে, কর্দ্য়ে, মন্তকে, পৃষ্টে। 

্নানের পর ত্রাক্মণ ও ইবষ্ণবের ললাটে উত্ব- 

পু,_ছুই উধ্বরেখা) ক্ষত্রিয়, শান্ত ও. 

শৈবের ত্রিপু,২-তিন উধর্বরেখা ).বৈশোর 

অর্ধচন্্র; শৃদ্রের বুল তিলক, কর| বিধি। 

ঠিলকমাটি...তিলক করিবার মৃত্তিকা,গঞ্জা- 

মৃত্তিকা, বৃন্দাবনের মৃত্তিকা, কিংবা অস্ত 

চিন্কণ মৃত্তিক! ৷ এই মৃত্তিকা মৃদ্বর্ণ কিংবা 

গীতবর্ণ। কদাচিৎ গৈরিকমৃত্তিক! ডিক 
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...তিলক (অকুকা! দেখ )। তিলক-কামোদ | তীখড়, তোখড়...ণ. ( স* তীক্ষ--.ষ স্থানে খ, 
“"রাগরাগিণী দেখ। ণস্বানে ড়)। তীক্ষ, তীক্ষবুদ্ধি। . 

তিলী.. ফ্য. ( স* তিলিন্1)। তিলবিকেত! ; | তীত...ণ. (স* তিন্ত )। তিতা (চণ্তীঃ)। 

হিন্দু জাতিবিশেষ । স্ত্রী”তিলিনী। (তেলী 

দেখ)। 

তিষ্ঠ...ধাতু, মুলে নামধাতু, স* তিষ্ঠ ক্য়াপদ 

হইতে )। তিঠি-_-থাকি, প্রঃ তিষ্টিতে 

পারিলাম না । তিষ্ঠানা ॥ (এখানে নামধাতুর 
লক্ষণ )। 

তিসী : ষ্য. (স* অতসী । ও* নাম ফেসি; হি" 

তীসী, অলসী; ম+ অন্ঞমী )। . কৃষিজাত 

টতলপ্ররর বীজবিশেষ (1.175050 )। অন্য 

নাম মসীনা | শীতকালের ফশল। ফুল পঞ- 

দল, আঁকাশনীলবর্ণ। তিসী গাছের 

(17011 09105055110) বন্ধল 

হইতে পূর্বকীলে ক্ষোমবন্ত্র_ খুঞা 
(11160 ) প্রস্তুত হইত। কিস্ত, আশ্র্য 

এই, অধুনা বীজের নিমিত্ত তিসীর চীঁষ 

হইতেছে, তিসী গাছের ছাল হইতে যে স্থত্ 

(98%) হইতে পারে, তাহা কৃষকেরা জানে 

না। আরও আশ্চর্য, যে গাছে ভাল বাজ 

হয়, সে গাছের ছালে স্থৃত্র ভাল হয়না। 

অতপীকুস্থম-শ্যাম_-অতসীপুষ্প নীলবর্ণ 

কেহ কেহ শণ বৃক্ষ মনে করিয়! পীত- 

বর্ণ অর্থে অতসীপুষ্পবর্ণ লিখিয়াছেন। 

( অমর-টাকাঁয় জালম্থতোপযোগি শরণ ইতি 

খ্যাতে)। 

তিঁহ..'সর্বনাম, (স*্তে বহুবচন)। তিনি 

(তশ্রাচীন বা*)। 

তিহাই...ফ্য, ( স* তৃতীয়। হি*)। তৃতীয় 
ংশ) ভূতীয় বান্তি ব৷ মধ্যস্ব। (তাল 

শবে তেহাই দেখ)। 

তীয়র..'তিয়র দেখ । 
তীর...ষ্য, (স*)। নদ্যাদির তট। তীরগ্থ 

কর! . মৃত্যু নিমিত্ত গঞ্জ ঠীরস্ব করা। 
'তীর...ষ্য. (ফা*)। বীণ, শর। তীর ছোঁড়া, 

চালা, মারা--তীর নিক্ষেপ | তীরন্াগ...যয 
(ফা*)। শরনিক্ষেপক। তীর..'শা্গ। 
হইতে চাল তুলিয়! ধরিয়। রাখিবাঁর লম্বতাবে 
স্বাপিত কাঁঠ। তীরের উপরে পাড়ি শ্বাপিত 

হয়। শাঞ্গার উপরে যে কাঠের আধারে 
তীর দীড়ায়, তাহাকে বইঠনা (বা, বৈঠনা) 
বলে। রা 

তীর্থ-ষ্য. (স*)। পুণ্যক্ষেত্র ৷ তীর্থ করা. 

তীর্থ দর্শন করা, তীর্থে কতা করা । 

তু “তুতু দেখ? 
তুই.**সর্বনাম' (স* ত্বং। ওৎ হিৎ তু, ম* তুঁ)। 

নীচ ব্যন্তির শ্রীতি; আদরে বাঁৎসল্যে 

দেবতা ও মনুষ্য প্রতি। বিভক্তি যোগ 

হইলে তুই স্থানে তে। হয়। যথা,__তোকে, 

তোর। তুই-তো-কারি...ফ্য. তুই, তোর শখ 
প্রয়োগ ( অসম্মানে )। 

তুক..“ষ্য, (স* তান্ত্রিক ?)। কুহক, উপায়, 
গ্রঃ-তুক করা। তুক-তাক'''( তাঁক 

উপচর শব )। কৌশল, উপায়। 
তুক্-তুক---ব্য, ধুক্-ধুক দেখ, গ্রঃ--প্রাগ 

তুক্-তুক করে-ৎপিঞ্ড ধুকৃধুক করে। 

তক্-তক দেখ। 

তুচ্ছ... (স* )। অসার, হীন। তুচ্ছ-তাঁচ্ছল্য 

'**( তুচ্ছ হইতে তাচ্ছল্য )। হেয় জ্ঞান। 

( তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য দেখ )। ্ 

শা শশী শা 
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'শধাতু, (স* তুট ধাতু কলহ করণে, তুড 

ধাতু ভেবে, তুদ ধাতু গীড়নে )। তুড়ি_ 
গীড়ন করি, হিংসা করি, ভাঙ্গি। তোড়, 

ৰা 

তোড়া, তুড়ন, তুড়ি॥ ভোড়া : ধাতু. ( ছুড় 

খাত আস্তে )। তোড়ানা॥ নদীর তোড়,.' । 

প্রবলবেগ ; মুখের তোড়-.'শব্ধবহির্গমন- 

বেগ, ৰাগ্াত! (তোড় দেখ )। 

ভুড়তুড়ি 'ফ্য. (অনুকার শব । তু" থুৎকার)। 

ঠোটে ঠোঁটে লাগাইয়া তুড়তুড় ধ্বনি। 

ভুড়-তুড়ি খেলা ' ছেলেদের তুড় তুড়ি শব 

ফর । ছেলের মা বলেন, তুড় ভুঁড়ি খেললে 

জ্বর হয়। কারণ ছেলের গায়ে খু পড়ে। 

ভুড়ি-..ষা. (তুড় ধাতু ভেদ হইতে)। অগুগুলি- 

ক্ফোট, ছুই অঞ্জুলর পরম্পর ঘর্ষণে শব্ধ । 

(তুড়ি দেওয়। )। তুড়ি মারিয়! চলিয়া গেজ 

_অবন্ঞায় অঙ্টুলিস্ফোট করিয়!। 

তুড়ি-লাঁফ (গ্রা* খুড়ি লাফ )""ষ্য, ( সৎ ত্বরা 

হইতে তুঁড়ি )। ত্বরিতে লক্ষ, গ্রঃ--ছেলে 

তুড়িলাফ খাইয়! উঠিতেছে-_-অকম্মাৎ, 

লাফাইয়! উঠিতেছে। 

ভুড়ী-..তোড়ী দেখ। রাগরাগিণী দেখ । 

ভুতিয়া, তু'তিয়৷ "'া. (স* তুখ,ভুখক _তৃতা, 

+ইয়|-স্থার্থে তৃতিয়া, তুঁতিয়! ' গ্রা* )। 

ভুৎ ও* তৃতিআ, হি* তথা, ম* মোর-চুত 

( ম* ময়ুরতু্থ)। তাঁঘটিত নীলবর্ণ উপরস . 

বিশেষ (3106 569100, 0০90001 5৮1- 

011956 )। 

ভূতী..+ফ্য. (ফা*। হি*)। শীখীশ্রয়ী বর্গের 

পক্ষীবিশেষ (0179 1030 001. ০৪100- 

ছোট, 80905 01760011005 ) 1 ৭৮ 

আক্জাল। মাথা গণ! বুক গোলাপী, পিঠ! 

ধয়রা) বসস্তকালে রন্তবর্ণ চয়। শীতকালে 

এ দেশে আমে । লোকে পোষে। তৃৎ-্ফল 

খায় বলিয়! নাম তুতী। 
| তুৎ-বলাঙ্গা-..ফ্য. (1)। বৃক্ষবিশেষের ঠোঁক- 

মারির মতন বীজ। এই বীঞ্জ সরুঃ -লম্ব, 
কুষ্ণবর্ণ; জলে ফেলিলে ফুলিয়! উঠে। 

( তোঁকবলাঙা। 1)। 

| তৎ"তৃৎদেখ। 
তুঁদ, তুন তু, তৃন দেখ। 

র তুন্দুর''তন্দুর দেখ। 

তুফান ' যা. (আ*) আ*তে গ্রুবল বড় 
বৃষ্টি । (এই অর্থে ওৎ* হিতে )। বাঁণতে 

ঝড়ে ভাত জলের প্রবল তরগ্া। ( সমুদ্রের 

তুফান, নদীর ঢেউ )। 

তভুবড়। ধাডু. (স" তুবর--কষায়-_অঃ। 

কষায় রসে চর্ম সত্ডেকাচ করে। ইহা! হইতে 
তুবরান!-_তুবড়ান|)। তুবড়াই--চর্মাদি 

| কুঞ্চিত হই, প্রঃ বুড়! হইলে গাল ভুবড়া- 
ইয়! যাঁয়। তুবড়ান! ॥ ( কখন কখন তুবড় 

ূ 
ধাতু পদও শোনা যায়,ষথা,-_আম শুখা ইয়া 

'. ভুবড়িয়! গিয়াছে । এই তুবড় ধাতু হইতে 
ৰ তোবড়! )। 

৷ তুবড়ী -“ষ্য. (ম* তু-লাউ হইতে তুদ্রী। 

হি* তৌবী, ম* তুতারী। ু* তুঘুরা, 

| তামরা )। বা।করদিগের বীশীবিশেষ। 

এই ঝাঁশীর গোড়ায় লাউ-খোলার বায়ু- 

কোষ থাকে (বিশেষতঃ দক্ষিণ-ভারতের 

বাজিকরদিগের )। 

তুবড়ী...ফ্য. (স* তুম্ব_লাউ হইতে? ছু" 

হিৎ তোমড়ী। তড়-বড় করিয়। ফোটে 

বলিয়! তড়২বড়ি_তুবড়ী ?)। অগ্রিবাণ" 

বিশ্ষে। তুম্ব_ লাউ আকারের মাছির ভাড়ে 

বারুদ ও লোহার চুর থাকে। মুখে অপি 
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সংযোগে লোহুও চুর স্কুলিঙ্া আকারে তুরক, তুরুক ''ষ্য, (স* তুরু্ষ হইতে )। 
উৎক্ষিপ্ত হয়। (চাঁপা ফুলের সাদৃস্তে ও* ; তুরুগ্ধ দেশের লোক, তুককীঁ। তুরক-শওয়।র, 
নাম চম্পা )। তুরুক-শওয়াঁর .'তুকঁ অশ্বারোহী সৈঙ্গ। 

ভুম-ঠানা-নানা যয. (অন্গক।র শব )। গীত (চৈঃ চহতে তুড়ক )। তুরকী...ণ. তরু 

গ।ইবার সমর স্বরবিস্তাস। ৷ দেশজাত (লোক, ভাষা )। | 
তুমর "“ষ্য. (আ" তৃমার )। দীর্ঘ হিসাব, মোট ৰ তুরপন "'্য. (ফা* তুরফান। তু* ফরাসী 

হিসাব (জমিঃ)। - ।-(810170)।1 স্ুত্রধরের ভ্রমর যন্ত্র) 
তুমি ''সর্বনাম. (স* ত্বং। প্রাচীন বা" তুঙ্ষি। | ভুরিতে (গ্রা“) বা, (স* ত্বরিত)। শীত 

ও* তুস্তে)। মান্য ব্যক্তির প্রতি কর্তা" তুরী যা. (স*তুর্ব। হি তুরঈ)। তু-তু 

কাঁরকে। ৰিভক্তিযোগে তুমি ত্বানে তোমা | কিংবা! পে-পে ধ্বনিকাঁরী শিঙ্গাবিশেষ 

হয়; যথা,--তোমাকে, তোমার, তোম। (08516 )1 পিতলের দীর্ঘ নলের এক 

দবারা। মুখে ধুতু্! থাকে, অন্য মুখে ফুঁকিতে হয়। 
তুমুল '*ষ্য, গণ. €স* তুমুল_রণনঙকুলে )। ূ  তুরপা."'ধাতু (তুরপন হইতে ?)। তুরপাই 

বাকুল রব, বিশৃঙ্খল, বিষম, প্রাঃ তুমুল -_-সোজা সেলাই করি তুরপাঁনা ॥ ( বোধ 
কা, বাঁপার। হয় ধাতুটি তুরপ। তু* হি* তুরপন| )। 

তৃম্ব “'য্য. (স*)। অলাবু; সেতারাদ যন্ত্রের | তুরফ, তুরু্..ষ্য. (স* তুরুফ)। তুর্কী 
গাউি। দেশ; আনীলহরিত মণিবিশেষ (ফরাসী 

তুম্বণ'*ষ্য. ( স*-ভাবপ্রকাশে । হি" নাম; €৮100015--1011081)। | 

তেঙ্গবল )। নারাঙ্গাদি বর্গের ছোট । তুরুক...ফ্য.( তুর্ক)। তুর্কা সেনা। (চৈঃ 
কণ্টকা তবুবিশেষ (28100010951 0) ৃ চঃ-তে তুড়ক)। তুবুক-শওয়ার:''অস্বা- 

2180010)। কাঠ শাদ!, ঘন। পাত| অভি-। রোহী সেনা। 

সখী; পাতার বোঁটায় পাখা আছে। ফুল | তুবুপ'*"্য. (পুতি 07001 ই* 0110 )1 

ছোট ছোট গীতবর্ণ। পুংক্ত্রী বৃক্ষ পৃথকৃ। | তাস খেল! দেখ। 

*্ল পাকিলে ফাটিয়! যায়। বীজ উজ্জল | তুরুম...ফ্য. (1)। কাঠের আধার বাহার 
কষ্ণবর্ণ। ইহা নেপালী ধনিয়! নামে | ছিদ্রে দোষীর প| কিংবা পাঁহাত প্রবেশ 
বাজারে বিকুয় হয়। শৃল্র বলিয়! ওঁষধে | করাইয়! রাখিয়া শাস্তি দেওয়। হইত (ই* 
থাগে। হিমালয়, দার্জিল্ঙী, খাসিয়া: 91০5 )। 
পাহাড়ের গাছ। | তুকা...ষ্য, (তুকী)। তুরক্দেশজাত, সে 

তয়, তুআ "'সর্বনাম. (স* তব সম্বপ্পদ | দেশের লোক, ভাষা, ঘোড়া। 
হইতে )। তোমার, প্ঃ_-তোমারে ছাড়িয়া | তুর্মলী, তুর্মলীন ব্য. ( ই* (00110911761 

যে স্থথে আছিন্, নিবেদি যে তুয়। পায়. সিংহলী নাম। স* ত্রিবল্লী আধুনিক 
( চন্ডীঃ)] | নাঁম)। সিংহলের মনিৰিশেষ। 
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তুল ..ধাতু. (স* উত্তুল ধাতু উত্তোলনে )। | 
তুলি-_উত্তোলন, উদ্ৃগীরণ, উৎপাদন, ূ 
নিম্পাদন, সংগ্রহ, রক্ষণ করি, :-_মুখ ূ 

তুলিয়া চায় না, দুধ ভুলিয়! ফেলিয়াছে-_ ূ  

বমন, ধান হইতে দশ টাক! তুলিয়াছে__. 

তুলানাদৃশ্ঠে, তৃলাতুল্য কোমলতায়, প্রাঃ. 

ছেলের গা এত নরম যে, তুল্তুল করি- 

তেছে। তুল্-তুলা, তুলতুলিয়! ''ণ. যাহা 

তুল্-তুল করে। তুল-তল দেখ। 

তুলসী...ষ্য. (স*)। প্রসিদ্ধ ক্ষুপ; পত্র 
উত্পাদন, জমি তুলিয়! দেওয়া--অন্তের 

জমতে কৃষি নিষ্পাদন, কাপড় তুলিয়া 

রাখা_রক্ষণ | তোলা ॥ তোলা কাপড় ..যে 
কাপড় যত তুলিয়। রাখা হয়, কদাচিৎ 

পরা হয়। হাটের তোল।...পণ্য দ্রবা যাহ 
তুলিয়৷ লইতে পারা ষায়। গা তোল-তোল : 

তোল'-পাঁড়া, : 

উত্তোলন ও পাতন, 

করা--বমি বমি করা। 

তোল্-পাড়-**ষ্য. 

ব্যাকুলতা, বিহ্বলতা। তোল! ' ধাতু, (তুল 

ধাতু আস্তে )। তোলান!।॥ তোলানা "' 

বমন। তোগানি ' (তোল!+পাঁনি )। 

বমিত পানি ও অন্ান্ দ্রব্য। (তুল 
ধাতুর বমন অর্থ অধিক প্রচলিত নাই, : 

সে অর্থে তোল ধাতু (স* উত্তোলিত ). 

অধিক শুনিতে পাওয়| যায়; প্রাঃ ছুধ 

দিয়। বিষণণপুজা হয়। এ কারণ প্রায়ই 
বিষুমন্দিরের নিকটে গাছ (0০101 

9810001) ) রোপিত হইয়া থাঁকে। 

এই গাছের গৌড়! মোটা হয়, এবং কুঁদিয়। 
তুলসীর মাল। করা হয়। ফুলের বৌট| 

যত লম্বা, ছদ (বাহিরের আহরিত আবরণ) 

তত লম্বা। (ও* নাম লগ বগুলি)। 

কৃষ্ণ-তুলসী ..ষ্য. (স*)। তুলসীর জাতি" 

বিশেষ। ফুল আরন্তু, ডাটা! কৃষ্ঝরন্তু, 

পাত! স্থগণ্ধ | বাবই তুলসী .-ষা. (স* 
বর্বর, বাৰয়। অন্য স* নাম অজগন্ধিকা। 
ও* নাম ছুলভা--বোধ হয় ভুলে স' 

ছুরালভ| হইতে )। ফুল শাদা, উট 
সবুজ, গ।ছ সুগণ্ধ (0০100108511 

০0) )। কোথাও কোথাও গুলাল তুলসী 

তোলাইতেছে )। বলে। রামতুলসী "'ষ্য, তুলসীসদৃশ ক্ুগ- 

তুল (গ্রা*)"'ষ্য, (স* তুমুল) তুমুল, | বিশেষ (0০1000) 81505811000) 

বিবাদসওকল, ওঃ-_তুল বাধিয়াছে_- | উদ্যানে রোগিত হয়, কারণ গাঁছ অতি 

তুমুল ব্যাপার ঘটিয়াছে। ৰ নুগণ্ধ। ফুল শাদা আপীত। ঠাকুরকে 

তুল...তুল দেখ। । তুলসী দেওয়া--মর্ালকামনায় শ্রীহরির 
চরণে অর্পণ। তুলদী মারা-_ গোল আনু! 

বেগুন প্রভৃতি কৃষিজাত গাছের রোগ- 

বিশেষ। গাছের পাত! বিক্কৃত হইয়া! তুলদী- 

পাতার মতন ছোট হয়। রোগের কারণ 

এক জাতি হুক উদ্ভিদ । 

তুলা", (স*)। তুল বা উগ্মানদখ। 

শতগল পরিমাণ ( স*তে প্রয়োগ )) তুলা" 

তুল-কালাম - ব্য. (আ* তুলফলাম-দীর্ঘ 
বাক্যবিস্তাস )। দীর্ঘ সমালোচনা, বিবাদ। 

তুল-তুঁফান...ফা. তুমুল তুফান, তুলকাঁলাম। 
তুলতুল '“ব্য. (স* তুল ধাতু বহিরমনে, 

নিঃসারণে )। যাহ! অন্তর্গত, তাহার বহি" 

গমনে, গ্;--ভয়ে প্রাণ তুল্তুল করে_ 

যাই-যাই করে। (২) (স* তুল হইতে )। 
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রাশি; স্তস্তোপরিষ্থিত কাঠ্ঠ বা তোড়।। ৰ বালিকাদের ব্রতবিশেষ। পৌধ মাসে কৃা। 

তুলা দাঁন "*দার্নকর্তার দেহের ভারের সমান ৰ নৃতনধানের তুষ ও গোবর দুর্বা দিয়! ডেল! 
বর্ণ রৌপ্য-পান্তাদি দান) তুল! করা ৰ করা হয়। পরে সরিষ| ফুল দিয়! পুজা হয়। 
তুলাদান কর!। তুলা-কোটি ''ফ্য, (স*)1| ন্থামীর ধনধান্ত-কামনায় ব্রত। 
নূপুর, পাঃ_-কবিকঃ। তুদৃকা (উ* তৃষ্কে। ).ষ্য. (1 স* ডূচ্ছ 

তুলা .“ষ্য. (স* তুল. )। কার্পাসারি। কাপাস | হইতে? হি" তুছ-তুচ্ছ হইতে? তেসর! 

তুল .কার্পাম। শিমুল তুলা শিমুল |. হইতে 1)। ইহা নয়,উহা নয়, এমন কাজ, 
ফলের অন্তর্গত তুল! । এইবুপ, আকন্দ- ৰ গঃ--এত তুন্্কা করিতে পারি না; 

তুলা । (স* তুল শব্ের বিকারে তুল! । | তুম্কা হবে_কিছুই হবে ন৷ (কারণ ইহ! 

তুল শবও চলিত আছে )। তুলা-ধোনা উহা! না হইলে আর কি হবে)। 

করা-_কাপাস তুলাকে যেমন ধনুক দিয়।  তুহী-.'সর্বনাম, (প* ত্বং হি)। তুমি-ই (প্রাচীন 

নিয়া বিপর্যস্ত করা হয়, তেমন করা।  পদে)। 
তুলা-ফুড়কী."*ষ্য, (স* নাম তুন্বায় )। | তুদ্ষি ''সর্বনাম. তুমি দেখ । (প্রাচীন বা*)। 

পঙ্গীবিশেষ। গাছের পাঁতা ফুড়িয়! সেলাই । তু, তুতু**ৰা. কুকুরকে ডাকিবার শব্দে 

করে বলি! নাম। টন্টুনী দেখা।.. (বুকুরছান! ভাকিতে কুরূ-কুর। বা" তু, 
তুলারু''ফ্য, (বাঁ নীম, কিস্ত। অধুনা | তু) ও* ছুঃ ছিঃ) হি* তো তো) ম* 

অপ্রচলঃ )। বন্য চতুষ্পদবিশেষ (শশক? | ছুই কুকুর তাড়াইবার শব্ধ | হি* তো, ম* 

কান তোলা থাকে বলিয়। 1), 18_বায়। ছু কুকুব লেলাইবার শবেও )। 
ভর করি ধাঁ তুলার ঘোড়ারু (কবিকঃ)।  তৃৎ। তুৎ্''ফ্য, স* তুদ, নুদ। নুদঃ__ 

তুলি...ষ্য. তৃলি দেখ। _. অশ্বথকারে ব্রহ্মদারুণি_-অঃশটা। কিন্ত, তৃৎ 

তুল্যযূল্য...ণ. (স*)। সমান মূল্যবান, প্রা"! গাছ অশ্বথাকার? তৃৎ গাছের পাঠ! অশ্বখ- 
স্তুতিনিনা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য (ভাট)। . পত্রাকার ।.তুর্দ_ভাবপ্রকাশে।-আ' তৃ্)। 

তুষ "ধাতু, (স* তুযু ধাতু)। তুষিতুষ্ট . কৃষিজাত ক্ষীরী ক্ষুপ বা ক্ষত্র তনুবিশেষ 
করি, গ্রাঃ--এত তুষিয়াও মন পাইলাম না। | (10185 1041092) | পাত! একো ত্র | ইহার 

তৌষা ॥ তোষা...ধাতু, (তুষ ধাতু আস্তে )। , পাতা তৃৎ পোঁক! বা রেশম পোকার খাদ্য। 
তৌধান| | পাকা ফল, (01106115) অন্নমধুর। মানুষের 

তুষ, তু'ঁষ*'ষ্য. (স* তুষ)। ধানের ত্বকৃ।, খাদ্য। শীতকালে ফল পাকে। তু" 

তুষাঁটি '*য্য. (তুষ+মাটি):। তুষমিশ্রত | পোকা "যে পতঙ্গ তৃৎপাঁতা খাইয়। বে, 

মৃত্তিকা লেপকর্ম। খড়টির পরে ও পাটটির ৃ পাট-পোকা। | 

পূর্বে শ্রাতিমায় তুষাঁট কর্ম করা হয়। ূ তুন, তুঁদ.“ষ্য. (স*তুন্ন। হি* তৃন; ও* 
তুষানল,**ষ্য, (স+)। তুষের অগ্ন, যাহা । নাম মহালিদু--মহানত্ব। অন্য স* নাম 

অন্পে অন্ন পুঁড়িতে থাঁকে। তুষ-তুষলি .'ফ্য.। নন্দীবৃক্ষ--ননি আনন্দকর বলিয়া। কিন্ত 
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পপ
 

অস্ক স* নাম কুৰেরক-_কুৎ্সিতদেহত্বাৎ । তে "এ. (সঃ ভ্রি)। তিন,-এই অর্থে অন্ত 

অঃ ট| এক বৃক্ষের এমন ছুই বিপরীত | শ্বের পূর্বে বসে, যথা, তেকোণ! 

: নাম হইয়াছে? তৃন গাছ দেখিষ্ডে কুৎসিত | ব্রিকোণ, তে-ঘর ''তিন,ঘর, তেইশ "তিন 

নহে)। নিষ্বাদিবর্গের উচ্চ তরুবিশেষ] +বিশ, ইত্যাদি। 

(0901612 ০০78.) | কাঠ (17191 ! তেঅড়া 'ণ' ( সৎ তির্যক্ _তির্জা-_-তিজরা 

0191১৩6219 ) লঘু কোমল লাল, পাকা. -তেঅড়া। তেরচা দেখ)। তিক 

মেহগনি কাঠের মতন, কিন্তু; আশ মোটা।  ববীভূত।-“'ধাতু, তেঅড়াই_বাঁকি,৫ ৯ 

ফুল শাদা শাদ1, ছোট। বাজ চেপটা, কাচা কাঠের পাট। রোদে তেঅড়াইয়া বায়। 

বীজের দুই দ্রিকে ডেন! আছে । | তেঅড়ান!। 

তুল...যা, (স* তুল।)। তৌল করিবার এক- ; তেউড় “যয, (স* ত্রিপুট-শর হইতে ?)। 

পাল! যন্ত্র, প্রঃ--পরাণর হন পিরীতি পরশ, ৰ কলা, বাশ, আথ প্রভৃতি গাছের পাপের 

জুকিনু হৃদয়-তুলে (চগ্ডীঃ)। তৃল-উাটা '' 1. শাখা হইতে জাত চারা, অন্য নাম পুঁকী 

তুলের দণ্ড, পরঃ__তুলাটী পার! ছুটা হস্ত (ও* ওধি, উধি)। 

দেখ মোর (রামেশ্বরের শিবায়ন )। ভেউড়ি ..তিউড়ী দেখ। 

তৃবা, তুল “যা. (স* তুল, তুলক)। কাঁপা তেই, তেঞিঃ : ব্য. (স* তথশৰের তৃতীয়া তেন 

শিসুল প্রভৃতি ফলের রোঅ! (স* রোম। সম্প্রাঃ তেহি )। তে কারণে, সে হেতু 

তু* হি* বৃঈ-বাঁ* কাপ্টাস )। তুলট'**ণ... প্াঃআাছি তেঁই তরুতলে বসে (রাম- 

( তৃল+ট নির্মিত অর্থে)। তুল দ্বারা নিিত : প্রসাদ )। (অগ্রুচগঃ। অধুনা, তাই) 

: কাগজ । পূর্বকাঁলে তুলর কাগজ করিয়।  তেইশ..ষা, ণ (স* ত্রয়োন্িংশতি )। তিন 

হরিতাঁল ও তেতুল বীজের কাই লেপিয়া. অধিক বিশ সঞ্যা,-সত্থাক; ২৩। তেইশা। 

পরে গিল! দ্বার! চিক্কণ কর! হইত | তুলি." তেইশে ''ষ্য ( তেইশ+আ,+ইন1)। 

ঘা, (স*)। চিত্রসাধনী। হয় ত প্রথমে: তেইশ দিনে কৃত্য, তেইশ দিনের দিন। 

তলর ব্তিকা ছিল, এখন ছাগাদি গশু-  তেওয়ারী "'ষ্য. (স+ ভ্রিৰেদী। হি" তি্বারী)। 

লোমে তুলি নিষ্সিত হইয়া থাকে । তুলী-'* ৷ ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। 

যা, ( স')। তৃলময়ী শধ্যা, তোষক, গাঃ : তে-কাটা মনসা, তে-খির| মনদা| “'ষ্য. (সা 

কৰিকঃ, চৈঃ চঃ। তুলি, ভুলি ফ্য.(দ*. ত্রিকণ্ট। অন্ত স* নাম বজী, বু ।ম। 

তুনি-_আকাশ হইতে )। চাদোযা, | মনসাতে কোথাও কোথাও সিজ বলে, 

: নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি (কৃতি); বক্জত্রুমকে বাজবারণ বলে। বাস্তবিক, 

হুগলিক্ঝ। তুলি (কৃতি লং)_হোগ-ীর.. বজবৎ দৃ কাট! আছে বলিয়া বুম । 

' ঝাপ। র সমান্ত লোকে মনে করে, এই গাছে? গুণে 

তে''ণ (স*তৎ)| সে, প্রঃ-তে কারণে রর বাজ পড়ে না । গাছের অপ্তীপ্রত্যঙ্গাদিতে 

--সে কারণে। ৷ বিশেধ দেখিলে সামান্ত লোকে সে গাছের 

শি _ শি ৮ শ্্গশীীশশীশ্াঁাশাীশীশীীশ্গী 
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. বিশেষ গুণ অনুমান করে। তু” বাঘ-নখ। 

গাছের বীজ বাঘের নথের মতন,অতএব তাহা 

সাপে কাটার ওষধ | শীষুর, ঈশের মূলের 
গাঁছের ফুল বিচিত্র, অতএব তাহ। সাপে 

কাটার ওষধ, ইত্যাদি)। স্।হি-আদি বর্গের 
ক্ষীরী বৃক্ষবিশেষ (15001507018 ৪0014০. 

10) )। প্রায়ই বেড়ীতে জন্মে, ১২1১৩ 

হাত উচ। হয়। তিন সারি কাটা, তিন্ট। 

শিরা আছে বলিয়া বা* নাম। পাতা ছোট 

ছোট, অত্যল্প; তাহাও খসিয়া পড়ে। 

সুতরাং পাতাহীন দেখায়। 

তে-কাঠ'''ষ্য. (স* ব্রিকাষ্ঠক )। তিনট! 

কাঠে নিমিত আধার; তে-পায়া। 

তে-কোণ।..এ. (সং ত্রিকোপ )। তিনকোথ- 

বিশিষ্ট। 
তেখন (গ্রা") ব্য. ( স* ততক্ষণ )। তেক্ষণ, ূ 

তখন । 

তেচলিশ ''য্য, ণ.' ( স্ ব্রয়শ্চত্বারিংশৎ, 

ব্রিতত্বারিংশৎ)। তিন অধিক চল্লিশ সঙ্যা, 

-সঙ্খ্যক ; ৪৩। (অন্তবুপ, তেতাল্লিশ )। 
তে-চোঁখে -“ষা. (তে+চোখ+উয়! )। ক্ষুদ্র 

মত্গতবশেষ, তিন চারি আগ্জাংল। যেন 

ক্ষুদ্র থরশুল।। পিঠে পাথন! নাই, পুচ্ছের 
নিকট উপরে নীচে পাখনা | মুখ বিস্তৃত। 

লেজ সোঙ্জ।, ফিঙ্গার মতন নয়। কপালে 

একটা শাদা ুস্তা-চিহ্কা থাকাতে লোকে 
চোক বলিয়। ভূল করে। 

তেজ...ফ্য. ( স* তেজঃ; ফা তেজ-_-তীক্ষু)। 
তাপ, প্রতাপ, দীর্ধি, তীক্ষতা | বাজার 

তেজ ..ছুমূল্যতা। তেজী...ণ. ( বাণ 
তেজ+ঈ )। তেজন্বী। তেজাল ''৭. 

তেজ আল)। তেজন্বর | তেজি-মঙ্গি ''্য. 

দামের হ্বাসবৃদ্ধি। তেজিয়ান '৭. ( ভেষঈ- 
বান )।৯*তেজন্থী, গাঃ-_তেঝিয়ীন পুরধের 
্রিগুণ প্রকাশ (মাঃ)। 

তেজ "ধাতু, (স* ত্যজ ধাডু)। তেজি-_ 
ত্যাগ করি। তেজা। (পদ্যে)। 

তেজ. 'ণ, (সৎ তৃতীয় । হিৎ তীয়, তীন্জা )। 
তৃতীয়, রঃ-তেজবর--যে বর তৃতীয় বার 
বিবাহ করিতেছে, তেজপক্ষে বিবাহ--তৃতীয় 
বারে। (দোজ দেখ)। 

তেজপাত, তেজপাত-''যা, (স* তেজপণ্র, 

ত্বকৃপত্র। সৎ ত্বক হইতে তেজ আসিয়া 

থাকিবে । কিস্ত, স* ত্বক্পত্র-্বচ-_দানুচিনী 
গাছের নাম। এই ছুই গাছ পৃথক্, কিস্ত 
দারুচিনী গাছের পাতাও তেঞ্পাতা হয়)। 

পূর্বহিমালয় ও খাসিয়া ত্রিপুরা প্রস্ৃতি পুর্ব- 

ভারতের 'নাতিদীর্ঘ চিরস্তামল তবুংবিশেষ 
(0100810012017 90181810006 

089919 0100191001) পাঠা সুগন্ধ 

বলিয়। রণ্ধনে লাগে । 

তেজারৎ-'*তিজারৎ দেখ। 

তে-ঠেঙ্িয়া, তে-ঠেজ্োয''ণ. তিন ঠেং- 

গ-_বিশিষ্ট। 

তেড়া ''৭. ( স* তির্ষক্)। বাঁকা । তেড়া- 
বাক। ''ণ. (সহচর শব )। বাঁকা । 

তেড়ী..'টেরি দেখ । 
তে-তলা.''ণ.( স* ব্রিতল)। তিন তলবিশিষ্ট, 

প্াঃ-তে-তল! বাড়ী। ব্য. তৃতীয় তল। 

তেতা (গ্রা" )."ষ্য. (সং ভ্রেতা)। ভ্রেতাযুগ। 

তেতাল্লিশ..ফ্য. ৭. (স* ত্রিচত্বারিংশৎ )। 

তিন অধিক চল্লিশ সঙ্যা,-সঙ্যক) ৪৩। 

তে-চল্লিশ (চ শ্বানে ত হইয়! তেতালিশ ? 

তু চট্লিশ-চারিশ)। 
পরি 

7 
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তে-তাঁদ...ফা. তিন তাস লইয়! খেলাবিশেষ। 

তেঁতুল... (স* তিস্ভিড়ী) ও" তেস্তন্তি। 

ড হইতে লকারে আপিয়াছে। অন্ত স*. 

নাম চিঞ্চা হইতে তেলুগু চিত্তা-চ শ্বানে 

ত। হি* ইম্লি-_-স* অগ্িকা। স*তিম 

ধাতু ক্লেদনে। পাকা তেঁতুলে ক্লেদ থাকে 

বলিয়। নাম)। শ্রসিদধ অন্নফল। ভারত- 

বর্ষের সর্বত্র তেতুল গাছ (0210811005 ৰ 

17010 ) আছে। বসন্তকালে নুতন 

গাত৷ হয়, কিন্ত, গাছ হইতে পুরাতন পাতা 

একবারে ঝরিয়। পড়ে না। কষ্চচুড়াদি- 

বর্গের গাছ। কি) পুর্পদল তিনটা, । 

পুং-কেশর তিনট|| লোকে তেঁতুলগাছের 

তলে শোয় না, কারণ তেঁতুল-পাঁত! হইতে 

অস্নবাঞ্প উদ্গীর্ণ হয়। তেতুল-কাঠ কঠিন : 
বলিয়া আখমার! গুঁড়ী করিতে, ঘনা-গাছ | 

করিতে লাগে। জালানি করিতে তেঁতুল- 

কাঠ শ্রেষ্ঠ। (বাবলা, পলাশ প্রভৃতি 

এইরূপ )1 বাঘ! তেঁতুল *'এত টক থে, 

: গণ্ধে বাঘ। পলায়। দৃষ্টাস্তে, যেমন বুনো 

ওল তেমন বাঘ! তেঁতুল-_বন্য গুল সুসিদ্ধ । 

হইলেও খাইবার সময় গল! কুট্কুট করে। | 

তখন অতি-অন্ন তেঁতুল খাইলে কুট্ 

কুটানির কিছু নিবৃত্তি হয়; লক্ষণায়, শঠের | 

সহিত শাঠ্য। 

তেত্রিশ ..ফ্য, ণ. (সৎ ত্রয়ক্িংশৎ )। তিন 

অধিক ত্রিশ সঙ্ঘা,-মঙ্যক; ৩৩। 

তেঁদ '*ষ্য. (স* তিন্দুক)। কেন্দু দেখ। 

তেঁদড়...ণ. (উ* তেঁদড়-_তান-দড়? টান 
দড়?)। যে উপদেশ মানে না, ছুবৃত্তি। 

তেন-'*ব্য. (তেমন )। তেমন, পঃ--যেন 

রঘু রাজ। তেন পালে প্রজ| (কবিক£)) 

গ. প্রঃ যেন বৃগ তে গুণ উত্তম বেতার 
(কবিকঃ)। যেনতেন করিয়া কী 
কর|-যেমন তেমন। (যেন ঈঈদখ )। 

তেনা "'টেনা দেখ। 
তে-পায়া-.'ষা, (স* ত্রিপদী, পদ ব্রি 

্থানে তে-_ফাণতে সে হইয়। সে-পায়া )। 
তিন পর্দবিশি্ট আধার । 

। তেগ্লান্ন "'তিগ্লান্ন দেখ। 

তে-বাচক''*ণ. (স* ত্রি-বাচক )। তিনবার 

“সত্য” শব্দ বলিয়াছে যে। তু* তে-সত্য 

করা। 

তেমত '*ব্য. (তেমন দেখ)। সে মতন, 
তেমন। 

তেমন "ব্য, (স* তৎ+বা* বস্ত--স্ত 

তুলা।র৫ধে স” বৎ। অর্থাৎ স* তদ্ৰৎ। 
তৎস্বানে তে হইয়। ও* ও প্রাচীন বা 

তেমস্ত, তে স্ব।নে সে হইয়। ও* সেমন্ত। 

হি* ম* তৈসা-্স* তত্সদৃশ। স* তথা, 

স* প্রা তিম, কিন্ত তিম হইতে তেমন্ত 
তেমত আসিতে পারে না। তেমস্ত-ন 

লোপে তেমত, ত লোপে তেমন) । তদ্-ব্। 

সেই মতন। তেমনই.''সে মতনই। 

তেমনি ..কোন কাজের নহে, অকর্মণা, 
ঞঃ-তেমনি তেমনি গান | তেমন "'ব্য' 

(স' তম্মিন কালে )। সে সময়ে, প্রঃ 

যেমন শুনিলাম,তেমন আমিলাম। (প্রায়ই, 

তেমনি )। 

' তেমাথা...ণ. (ম ভ্রিমন্তক)। তিন গং 

একত্র মিলিয়াছে যেখানে, ত্রোস্ত! ৷ 

তে-মুহানি, তে-সুয়ানি-'ষ্য, (ত্রিমুখা 

পানি)। যেখানে নদীর তিন সুখ মিলি 

যাছে। তে-মোহাঁনা-'.তিন নদীর সঙ্জামস্বণ 
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তেয়াই.'যা, (1 ল* তীর হইতে?) নদীতে 
মাঁছ ধরিবার নিমিত্ত তাহাতে পোত| উচ। 

কাঠ। শ্রই কাঠে বসিয়া জালিয়ারা মাছ 

ধরে। 

তেয়াগ-'“ষা. (স* ত্যাগ )। ত্যাগ ।"' ধাতু, 
তেয়াগি-_ত্যাগ করি, প্রাঃ-ব্যাসের হইল 

ক্রোধ, তেয়াগিয়। উপরোধ, গঞ্ারে কহেন 

কটুভাষে (ভাঃ)। (পদ্যে)। 

তেয়াৎ-'ষ্য. (আ* এহ তেমাৎ )। সতর্কতা, 

পঃ--তেয়াঁঞ্ করে না পশ্চাৎ দেখে না। 

তের্-"'ষ্য. ৭. ( স* ভরয়োদশ। বাস্তবিক শবটি 

তেরহ। শেষে হ ছিল বলিয়! উ* তের্ না 

হইয়া তের)। তিন অধিক দশ সঙ্যা, 

-সঙ্ঘ্যক ) ১৩। তেরই, তেরই.."ষা. মাসের 

ত্রয়োদশ দিবস। 

তেরচা, তেড়চা ''ণ. (স* তিরম্টীন, তির্যচ্। 

ও* তের্ছ।)। বৰ, বকগামী, গা 

তেরছে পড়ল আলি মাথা কাটি গেল৷ 

(চৈঃচ)। 

তেরস্গর্শ (গ্রা*)-*ষ্য. (স* ত্র্যহস্পর্শ )। 

এক দিনে তিন তিথির যোগ । 

তে-রা (গ্রা')..ষ্য. (স" ত্রিরাত্র)। তিন 

অহোরাত্র উপবাস, গ্রঃ-তেরাত্ত করা । 

তেরিজ.'*ষ্য. (1)। বিবরণপত্র; গণিতে 

যোগ করণ। (বেরিজ-_বিয়োগ করণ) । 

তেরি-মেরি-'*ষা. ( হি* তেরা--তেরী, মেরা 

মেরী)। তোর-মোর বলা, কোধে হিন্দী বাঁৎ 

বলা। 

তেঁরয়া ''ণ. (হি* তেরি-মেরি+ইয়া_-তেরি- 
মেরিয়া-_ত্রেরিয়| )। উগ্রস্বভাব। 

তেরেস্তা “ষ্য, (পতুি 1700 )।1 গ্রমরা 

শশার শষবিশেষ। 

তেল-""যা, (স* তৈল। স*গ্রা* তেগ্ল, ও, 
তেল, হি*ম* তেল । গ্রা' ও* নাম মালপা। 

মালপোয়! দেখ )। তৈল। ফুলেল তেল." 
* (ফুল+তেল-ফুলেল)। পুঞ্গ-স্ুবাসিত 

তৈল তেল মাথা-__-স* তৈলমঅক্ষণ (মা 
ধাতু দেখ )। আভাং করিয়া মাধা-_স" 
অভ্যঙ্জ--তৈল মর্দন করিয়া! । তেলা...ণ. 

( তেল+অ1)। তৈলবিশিষ্ট, তৈললিপ্ত। 

তেল-তেলা, তেল-তেলিয়!. ণ তৈলপিগ্, 
চি্ণ। তেলা-তেলা...ণ. যেন তৈললিপ্ত। 
তেল-চকৃ-চকিয়।:..ণ. তৈললেপ হেট 
চিন্ধণ (চকৃ-চক দেখ)। তেল-চিকটা... 
চিকটা দেখ । তেলে জলে মিশ খায় না__ 
মেশে না। তেল! মাথ।য় তেল দেওয়।-_. 

ধনীকে ধনদান, রুক্ষ মাথায় দিলে হিত 
হইতে পারে। তেল-তামাক করা- তেল 

মাথিয়! তামুক খাঁউয়া, াঃ--তেল-তামাঁকে 

পিত্বনাশ, যদি হয় বার মাঁস। তেলে বেগুনে 

জলিয়া উঠা--তপ্ত তৈলে বেগুন ভাজিবার 

সময় বেগুনের যে অবশ্থা হয়, সেই রূপ 
অবস্থা হওয়া, কৌধে দগ্ধ হওয়া । পায়ে 

তেল দেওয়া_তৈল দিয়া পদসংবাহন 
করা, অতিশয় আনুগত্য করা । নাকে তেল 

দিয়! ঘুমানা-"স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাওয়া, নিশ্চিত 

থাক|। (নাকে তেল দিলে নিঃশ্বাসের 

ব্যাঘাত হয় ন, নিদ্রা ভাঞ্জো না )। 

তেলা-কুঁচা.*'ষ্য.'(স* নাম তুক্তীকেরী, বিশ্বী। 
ও* পুংগাছের নাম গোবুথিআ-গোরু 

থায় যাহ! ; স্ত্রীং গাছের নাম কাইঞ্চি 

কাকুড়ি--কাইঞ্জি বা" কুঁচ-বীজের তুলয-_ 
পাঁকা ফল লাল বলিয়া, কীকুড়ি কাকুড় ব| 

শসার মতম ফল বলিয়া । বাঁ তেল” 
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চিন্কণ, কুঁচা_কুঁচবর্ণ তেলাকুচা-_চিন্বণ 

গুঞতাবর্ণ ফল যার। স* বি্ব_শোভা-- 

আছে বলিয়! বিশ্বী। স" তৃঙুকেরী-শবের 

ভূ হইতে তেল! মনে আসিয়া! থাকিবে |» 

তু-_মুখ--ওষ্ঠের সহিত উপমা দেওয়া 

হয় যার_অঃ টীঃ)। কুম্াগাদি বর্গের 

বন্ঘ শ্রতানীবিশেষ ( 56017919701 

119199 )। গুং স্ত্রী গাছ পৃথক্ পৃথক্। ফুল 

শীদা) ফর স্থল পটোলের মতন, গাঁকিলে 

কুবর্ণ হয়। এই হেতু ওষ্টের উপম|। 

তেলানা.''ষ্য, (তে-রেনা )। তে-রেনা 

ইত্যাদি কতকগুলি নিরর্থক শব । রাগ ও 

তাঁলযোৌগে এই শব গীওয়| হয় (গীত- 

সথত্রসারে )। 

তেলানিয়, তেলান্যে এ (তল+পানি+ 

ইয়া? তলে মাত্র পাঁনি যাঁতে-_-তলপানিয়! 

-স্তলানিয়া--তেলানিয়। )।  চেটকা, 

অগভীর, প্রঃ--তেঃ পুকুর, তেঃ বাটা; 

কমনিয় পাড় যে পুকুরের 
তেলা-পকা, তেল/-পোকা“ষ্য, (স* তৈল- 

পক। অপভ্রংশে পোকা )। তৈলপারিক!। 

(আরস্লা দেখ )। 

তেলিনী-প্োকা..ফ্য. দক্ষিণভারতের উগ্রগণ্ধ 

উঠ্লাবীর্য পতজ্ীবিশেষ (81719013 001600- 

(912 )। কাজে বিদেশীয় ০8101780911 

তুল্য। ট 

তেলী-*ষ্য, (সং তৈলিক)। হিন্ছু জাতি-। 

কিলিজা-_-ব্রিকলিঞা হইতৈ )। ওড়িশার 

দক্ষিণন্থিত প্রদেশবিশেষের ভাষা, লোঁক। 
বর্তমান শুদ্ধ নাম তেলুগু । « 

তেলো...ফ্য, (স* তাঁল+-বা* উয়া--থার্থে 
লু তালুয়া-_-তেলো। তু আখুয়/--এখো)। 

করতল। (২) (স* তালু+উয়। স্বার্থে) 

তালু। 

তেলো-''ষা, ( তেল+-উয়!)। মাছের তালুতে 

জাঁত স্নেহপদার্থ বা তেল। 

তেষা্ট...ষ্য. ৭. (স* ঝিষষ্টি)। তিন অধিক 

যাঁটি সঙ্যা,-সঙ্খযক 7 ৬৩। 

তেষট। (গ্রা" )..-ষ্য, ( স* ভূষ )। তৃষ্ণা, গর: 

--খিদ। তেষ্টা। (তেষ্টা শব্ব যেমন গ্রা" 

খিদা শব্বও তেমন )। 

তে-সনী..ণ. (তে+সন+ঈ)। 

বৎসরের নিমিত্ত । 

তেসরা...ব্য, ৭. (স* জ্রিশবারী? ব্যাকরণ 

দেখ । ও* হি* ম* তিসরা)। তৃতীয় দিবস; 

তৃতীয়, গ্রাঃ__তেসরা লোককে জিফ্তাসিবে। 

তেহ '*সর্বনাম, (স* তৎ শব্দের বছুবচনে 

তে+হ। তু* সেহ)। সে (প্রাচীন বা' )। 

তেঁহ...সর্বনাম, (তেহ দেখ )। মান্ে তিনি 

( গাচীন বা" )। 

তেহাই ''তিহাই দেখ। তাল শব দেখ। 

তে হরা.''ণ. ( হরা দেখ। তিন গুণ । 

 তৈছনে-"'ৰা, (তেক্ষণে। তু" ষৈছনে)। 

তেক্ষণে, তখন ( প্রাচীন গে )। 

তিন 

বিশ্যে। স্ত্রীং তেলিনী। তেলীমালী, তেলী- | উতছ। ব্য, (হি' তৈসা-স* তৎসদৃশ)। 

তামদী...( সহচর শন্ব)। হিনুজাতিবিশেষ , তাদৃশ, গুঃ-চৈঃ চ গ্রাচীন বা"। 

(প্রায় সমান শ্রেস্টী বলিয়, সহচর শব্.)। তৈজসপাত্র, তৈজষপত্র...য্, (স" তৈল 

(ত্িিতৈষ্লার, তিলী--তিলকার)। ; পান্ধ)। ধাতুপাআাদি।(পঞ্র দেখ )। 

তেলেছী,..বা.. (স+ বৈজিজ্া,। লৈলগ্ষা। : তৈয়ার'''ণ. ( (ফা তইজর )),মিষ্ধিত, মদ 
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উপস্থীপিত | (* তোয়ের.)। তৈয়ারি.'' ; তোখ-জোড় ..ফ্য. (তুড় জুড় ধাতু দেখ)। 

নির্মাণ । (শ্রা" তোয়েরি)। তয়ার দেখ | * যাহা দ্বারা তৌড়া-_ভাঙ্জা, এবং জোড়! 

তৈলঙ্জ-'তেলেঞ্জ! দেখ। যায়; আবশ্তক উপকরণ । 

তৈসা...ণ. (হি। সং তাদবশ)। তাঁদৃশ , তোড়া! "-ফ্য. (স" তুলা_গৃহাণা* দাবুবপ্ধায়-- 

( প্রাচান বা')। মেঃ। হি* টোড়। )। কাথ হইতে বহির্গত 

তো, ত...বা, (স* তা, সং প্রাণ তো। হি" | ছোট ছোট কাঠ ৰা বাশ (তোড়া খুঁটা- 

তো, ও* ত)। তরী, তবে, গা বদি - স্বানীয় হইয়। পাইড় ধরিয়া রাখে); 

বল,তো করি। (২) (স*তু*)। পাদ-; দ্বারের মাথার কাঠ বা বাশ? যে কাঠ ব| 

পূরণে, বাক্য-উগন্তাসে, পরঃ_-তাই তো, | বীশ দিয়া ভারী অব্য চাগাইয়া সরাইতে 

তাঁই ত,কি হবে? পার! যায়। 

তো (গ্রা* )""তয় দেখ। ৷ তোড়া...ষ্য. (স* তৃণ। হি* তোড়া )। টাকা 

তোক-.ফ্য, (আ” )। শৃঙ্খল, ১--শুং পু: পয়সা রাখিবার বড় থলী। 

ৈঃ চঃ, কবিকঃ) লুঠি নিল নারী গাড়ী | তোড়া-.'ষ্য. (আ* তুর্রাহ)। পুপগুচ্ছ। 

দিল বেড়ী তোঁক (ভাঃ)-পায়ে বেড়ী। তোরা দেখ। 

পিকল। (অগ্রচলঃ)। (২) পরিবর্তন । তোড়ানি--ষা, (ও* তোঁরানি। তোল+ 

দ্বারা বিভাগ, একের পরিবর্তে ক পাঁন)। আমানি, গ্রঃ--কবিকঃ। 

গ্রাঃ+বিষয়*দম্পত্তি তোক ভাগ করিয়া : তোড়ী "*রাগরাগিণী দেখ। 

লওয়!। ূ তোতোলা, তোতলা..*ণ, (( তোতোকলাঃ 

তোকমারি..ফ্য, (হি* নীম)। তুল্তাদি] স*রাৰ-লা। ও* শব_খনা)। তোতো 

বর্গের ক্ষত্্ ক্ষুপবিশেষের ([,9116709008 করিয়া কথা কহে যে, খলিত-বাক্।-' 

10/১808 ) বীজ । এই বীজ গরম জলে ধাতু, তোতোলাই, তোতলাই-_-তো-তো টি 

ফুলিয়া উঠে। রব করিয়া কথা কহি। তোতৌলানা, 

ভোটক...ফ্য, (স* ত্রোটক)। কবিতাছন্দ- | তোতলানা। 
বিশেষ। ভোত।'""ষ্য, ( উর্দু“) শুকপক্ষী (টিয়া 

তোঁটা...টোটা দেখ। দেখ)। প্রঃ-_ময়ন! শালিক টিয়া! তোতা 

তোড় ..ফ্, (স* তুর্নি-বেগ? স* তুড় ধাতু  কাকাতুয়া (ভাঃ) (টিয়া আবার তোতা! ? 

তোড়ন হইতে ?)। বেগ, প্রাঃ--তোড়ে | ভারতে এমন ভূল আরও আছে। সেজারু 

বৃষ্টি হইল) তোড়ের তরঙ্গে তরী তারা] দেখ)। 

হেন ছোটে (মাঃ)) প্রায়ই, শব্-সহ জল- | তোপ "'ব্য' (তুর্কা)। কামান। তোগ- 

তরঞ্জোর বেগ। | খান।...ষেখানে কাঁমান থাকে । তোপ 

তোড়ং...ফা, গ ই* ৮৪0 )। - দীর্ঘ পেড়া* | দাগা-কামানের বাঁ দাহ করা, বারুদে 

ধিশেষ) ্ীযই ধাতুপঞজের |; | আগুন দেওয়া। 
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তোপচিনী ""ষা. ( তোপচিনি__ভাবপ্রকাশে; | তৌষাখানা.. "যা, (ফা* )। বহুমূল্য ভ্রব্যাদির 
অস্ঠ নাম দ্বীপাস্তর বচ)। বিদেশীয় (পারস্ত-] ভাঙার । 
দেশীয়?) বচ-বিশেষ | তোঁষামোদ.'"ষ্য. (স* তোষ-_হর্য, আমোদ. 

তোফা"''ণ. 'আ* শোহফাহ)। অপুর্ব, উৎকৃষ্ট। হর্ষ )। মন যোগানা, খোসামোদ। ( বোধ 
তোব।-''ব্য, (আত তওবা )। হা!) ভা হয় খোসামোদ শব্সাদৃশ্টে তোষামোদ 

ঈশ্বর! (মুসলমানী ভাষ৷ )। শবের নূতন উত্পত্তি)। 
তোমর-"'যা, (স*)। . যুদেধ নিক্ষেপ-যোগয ; তোসদান..'ধা., (উদ্ূপ। কারতু-দান-- 
শাবল। তোসদান )। বন্দুকের কাস রাখিবার 

তোয়াক'..য্য. (আ* তৰাকো)। আশা,ভরসা। ; বাকৃস। 

তোয়াজ-.'ষ্য. (আ* তৰাজ্জো)। মন আকর্ষণ, | তৌহার..'সর্বনাম. (প্রাচীন বাঁ" তৃক্বর। ৩, 
উপদেশ। তুস্তর)। তোমার (প্রাচীন গদে )। 

তোয়ালে, তোয়ালিয়া..ফ্. (পড* (০81178) 1 তৌজি "যা, (আ+ তৌজী)। রাজস্ব 
ই* ০৮6] )। হাঁত-মুখ মুছিবার মোটা উর 

রুমাল, গামছা । ও তৌল-.'ধাতু, (স* তৌল হইতে তৌলা ধাতু 
তোরা.ষ্য, (ফা* তোরাহ)| উষ্কীষের রা ছি, -তুলা দ্বারা উন্মান 

ভূষণসরূপ পক্ষ, পুষ্পগুচ্ছ, প্রঃ ভাঃ। ূ করি, প্রাঃ--মাছ তৌলিয়! চলিয়া গেল। 
তোল-তোল-.তুল ধাতু দেখ। তৌলা॥ তৌলা..'ধাতু, (স* তৌলিত 
রি ধাতু দেখ।, হইতে)। তৌলাই-- তুলিত করি। 

তোলা "যা. (তুল ধাতু দেখ)। হাটের] তৌলানা। 
বেপারীর নিকট হইতে যাহ বিনামূল্যে | ত্যত্ত-বিরন্তু 'ণ. (স* | সহচর শব্দ )। বিরন্ত। 
তুলিয়া লওয়! হয়, ওা?--পরস্পরা আছে (গ্রী* তিতি-বিরন্তু )। 

মোর মগ্ুলিয়া তোলা (কবিকঃ)1 তোলা ; তাজ. "ধাতু, (সঃ ত্যজ ধাতু )। ত্যজি__ 
তোলা-_-তোঁলা সংগ্রহ করা । ৷ ত্যাগ করি। ত্যজা! (পদ্যে) 

তোলা ,.ষ্. (স* তোলক)। ওজন দেখ। ত্রাহি''*কিয়া, ( স ত্ৈ ধাতু লোট হি)। ত্রাণ 
তোলো -'ফ্য. (স* তুল-_ভা+উয়া_তুলুয়া | কর, বীচাও। ত্রাহি নাহি ডাঁক ছাড়। 

_-তোলুয়_তোলো। হি* তৌল!)।  -রক্ষা কর রক্ষা কর রবে চীৎকার কর । 
ভাঁত-রীধ! বড় হ্থাড়ী (কলিকাতায় )। | ভ্রিকটু..*ফা. (স*)। শু'ঠ মরিচ পিপুল-- 
( তিজেল, তাই স্থাড়ী দেখ )। এই তিন কটু। 

তোঁষক...ষ্য. (ফা*)। কার্পাস তুলার শয্য।, ; ত্রিজগৎ-.'ষা, (স*)। স্বর্গ মর্ত পাতাল 
পাতন। (ক্কতিঃ, কবিকঃ_তুলি-স* | এই তিন জগৎ ভূমগ্ডল (অতুযুন্তিদোষে )। 
তৃূলিকা, তূলৰতী। সে সময়ে তৌধর শব্ধ | ব্রিপ্ড.''প' (স*)। তিন বেদে সান আছে 

চলে মাই কি?) যার, তীক্ষষ-বুদিধ, এা:--বালফটী অতিশয় 
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ব্রিপ্চ, মা সরক্রতীকে একেবারে জলগান | থই .'ব্য. (স" স্বল। তু* হি* থাহ)। তল, 
করিয়া বসিল ( টেকচাদ )। ( অপ্রচলঃ )। প্রাঃ নদীতে বাশে থই পাওয়। যায় ন। 

জিপদী-''ষ্য, € স* )। তিন পদবশিষ্ট | খই থই."ব্য, (স* বিস্তৃতি ?)। * জলের 
কবিতাঁ। 

ত্রিপ্রাস্তর...ণ. (স*)। তিনট| বিস্তীর্ণ প্রাস্তর 

আঁছে যার, গ্রাঃ-ত্রিপ্রান্তর মাঠ। 

ভ্রিফল '.ফ্য. (স*)) আমলকী, হরীতকী, ৷ 

বয়ড়া (সমপরিমাণে )। 

করিভৃবন "'ষ্য. ( স* )।1 (অত্যুন্তিতে) ভূমণ্ডল, 

প্রঃ-ত্রিভূবনে কোথাও দেখা যায় না, 

ভূমগ্ডলের কোথা ও। 

ব্রিশ.."যা, ণ. (স* ত্রিংশৎ )। তিন দশ 

সঙ্যা,সঙ্খাক ; ৩০। ত্রিশা, ত্রিশে''ণ, 

মাসের ত্রিশ দিবসে । 

ব্রিশূল “'ষ্য, (স*)। তিনটা লৌহ-শূল একত্র 
বদ্ধ থাকে যে প্রহরণে) ত্রিশুলাকার 
চি (1)। 

ব্রিসীমানা -“ষ্য. (৮* ত্রি+বা* সীমান।)| তিন 

সীমা, সীমা, $-_ত্রিসীমান! মাঁড়ায় না। 

তব '*ষ্য. (স* ত্বা। ও* তর--অবসর )। 

ত্বণা; (বাঁ'তে বিপরীত অর্থ) ধৈর্য, অবসর, 

প্ঃ-একটু ত্বব্ব নাই, এত তাড়া-তাঁড়ি 

কেন। ত্বরা '“ষ্য. (স*)। বিলম্ব-অসহিষুঃতা, 

বেগ। ত্বাত্বরি ''বা, সত্তর । 

০ 

থ "*যা, ( সঃ )। ব্ঞন-বর্ণ,-অক্ষর'বিশেষ। 
থ.'প.(স* থ-পর্বত-মেঃ। তু* থকারে 

পাথর তৃমি_-ভাঃ) | অচল? নিশ্চেষ্ট, গা 

শুনিয়া থ হইয়। বসিল। (২) (স* স্থিতি)। 

বিস্তৃতিতে, পঃ--মাঠে জল থই-থই করে। 

থউকা, থাউক। '*যা. (তু* হি* থকা; 
স*স্তবক। থোকা দেখ) মাপজোথ না 

করিয়। রাশি, গ্রাঃ--থউকা দূরে মাছ 
কেনা । 

থক্-থক..'ব্য, (স+ স্তবক।| কিংবা সণ স্তক 

ধাতু প্রতিঘাতে | হি* থক্কা_-পিণ্ীক্কত )। 
রাশির আকারে, পিপ্ডের আকারে, প্রঃ 

থকৃ-থক। গয়ার--যেন স্তবকে স্তবকে । 

থকিত ''ণ. (সং স্মগিত) স্থির, নিবন্তিত 

পাঃ-কাল! নাম শুনিয়া থকিত হয় চিত 

(জ্ঞানদাস )। 

থটারী .'ফ্য. (ঠাটারী দেখ। ও* থঠারী )। 

কাংস্তকার | | 
থত-মত ব্য. (থ-মতন ? থ দেখ)। ভয়ে 

শোকে মুগ্ধ বা নির্বাক্ভাবে । (থত মত 

খাওয়। )। 

থপ) থপ্থপ:.'ব্য, (স* স্বাপন হইতে )। 

স্বান-ব/|পনে, প;-থপ করিয়া বসিয়া 

পড়া, থপ্থপ করিয়া চলা--বৃহৎ পর্দতল 

স্বাপন করিয়া, হাতী থপ্থপ করিয়া চলে। 

থপ্-থপা, থপ-থপিয়."'ণ, থপ্থপ ভাব- 

বিশিষ্ট 1 

 খমকাঁ, ধাতু (সণ স্তস্তীকূত হঈতে | থাম 
ধাতু দেখ )। থমকাই-স্তত্ভত হই, হঠাৎ 
স্ির হই, গাঁঃ _-যাইতে যাইতে থমকাইলে 

যে? জল থমকাইয়াছে, আর তোড় ন'ই। 

 খমক1 | (ঠমক দেখ )। 

। থম্থম-*ব্য, (স* স্তস্ত ধাতু )। স্তস্ভিতভাবে, 
রঃ 

স্থিতি, বিধি, গ্রাঃ-কাজের থ নাই। 
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পরার 

প্রঃদীঘির জল থম্থম করে। থম্থমা। | থ্-থস..'ব্য. ( স" স্থা ধাতু)। স্তবক-স্তবকে, 

প্রাঃবাঁনের জল থম্থমা খাইয়াছে। প্রঃ-বালি-মেশা কাদা থস্থস করে. 

ধর...ধ্য, (স* স্তর)। স্তর, প্রাঃ-পবাল . আট নাই। থন্-খসা। থস্-খসিয়।.... 

সুক্ুতা থরে থর (শৃং পু), থরে থরে. শিথিল, অসংহত, গ্াঃ_খসুখী শরীর । 

সাজানা। থর-কাটা...৭. স্তরে ঝরে বিস্তত্ত, ! থাক "'ধাতু, (সং শ্বা ধাতু+ক। তু" হি' থা 

সজ্জিত। থরে বিখরে'"'থরে থরে। | ও* থিলা-.বা* ছিল । থাক ধাতু অপমপূ্ণ। 

থর-থর ..ব্য, (স' স্ববির)| স্ববিরভাবে, বর্তমান কাল ব্যতীত অন্ত কালে হয় না)।, 

বৃদ্ধের কম্পনে, প্রাঃ__হীরা৷ থর-থর কীপিগ্গে রর করি, বিদ্যমান হই। থাকা। 

ডরে (ভাঃ), এখনও কাপে হিয়া মম থর- | .*ধাতু, থাঁক ধাতু আস্তে)। থাকানা। 

থরি ( মেঘনাদবধঃ )। থর্-খরানি॥ | চি থাকাইব--থাকাঁৰ ( কদাচিৎ 

থর-হর..*ব্য. (থর্-থর দেখ ।থ স্বানে হ)।' অন্ত কালে)। থাক..ষ্য. স্থিতি, প্রঃ 

ধর-থর কম্পনে, প্ঃ--ডরএ জম কীপএ বস্তা থাক খাইয়াছে, আর বৃদ্ধি নাই। 

থরহর (শুংপুঃ)। থর্হরি-'প. (থর থাঁক-দম.**য্য, স্থিতি, গাঃ--থাকদম 

থর+ঈ)। থর্-থরবিশিষ্ট। পঃ_থর-হরি খাওয়া, বৃদ্ধি না হওয়া । 

কম্প। ( থর-হরী হইবার কথা )। থাক '্য. (সং স্তৰক )। শ্রেণী, গ্রঃ--থাঁকে 

থল .*ফয, (স* খল )। স্বল, পঃ-জলে পরি- ৷ থাকে জিনিস, থাক ছাড়া ব্রাঙ্গ পর শ্রেণী 

পূর্ণ, থল মাত্র নাই। খলপদ্ধা"স্বলপ্স বিশেষ, মেলী ও অমেলে কঝুলকিয়ি 

দেখ। | হইলে থাক ঘটে; আধার, কাথের ভিতরে 

থল.থল...বয, (স* শিথিল? স* সবল হইতে). কিংবা বাহিরে দ্রব্যাদি রাঁখিবার আঁধার 

যেন পৃথক্ পৃথক্ ্বল_অংশ_বুঝিতে (তু* তাঁক)। 

পারা যায়, গশঃ--মে্দল দেহ থলুখল থাঁকবস্তা...যা. (হিং থাক-_সীম।সথচক পাকা 

করে, শিথিল পেশীও করে। থল-থলা, খল _. খাম)। জমির সীমা-জরিপ (68৫85091 

থলিয়...ণ. থল্-খল ভাঁববিশিষ্ট (থনূথস | 3৪856) )। 

দেখ)। থান .'ষ্য. (স* শ্বান)| স্বান। গাঃ--থান- 
ূ 

থলিয়া, থল্যে.**ষ্য. (থলী+ইয়া। তু* হি" | ছাঁড়া হওয়া; দেবতার থান (গ্রা* )। 

খৈল, ম* খৈল! খৈলী )। বড়'খলী, গুণ। : থান ''য্য. ( স* তন্ত্র_টাঁনা হইতে )। তাতের 

থলী...ফ্য. ( স* স্বলী, স্বাণী)। টাঁকাঁকড়ী. এক টানায় যত ল্থা বস্ত্র হয়। ( ধান ছোট 

রাঁধিবার সুত্রনিষিত পাত্র । (স নামন্যাত)। হইতে পারে )। থান-ফাড়''৭. একটা 

ধনুযা, থল্যে..৭. (দ্বল+উয়া)। স্বলাবিশিষ্ খাঁন হইতে ফাড়া বা চেরা, প্রাঃ থা। 

গ্াঃথলুয়। হকা__যে হুকাঁতে অধিক স্বল ধুতি। থান.“*্যা, রত্ব ও স্বর্ণালগকারের সংখা 

ধরে, কিংবা যাহা রাখিতে অধিক স্বল। প্রাঃ পাঁচ থান গহনা । রি 

আবশ্তাক হয়। | থাঁন...ফ্য. ( স* স্থাঁধু)। খুটী, গ্রঃ--হাা 
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হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী (ভাঃ)__ 

বাজী--ঘোড়া । (অপ্রচলঃ)। 

থানকুঁড়ি, থানকুনি-"'থালকুঁড়ি দেখ। 
থানা ..ষ্য. ( স* শ্বান )। রাজকর্মচারীর উপ- 

বেশনস্থান, * প্রঃ--জম রাজার বসিবার 

থান! (শৃং পু)) কোটালের স্থান, অবরোধ 
নিমিত্ত সৈম্তসমাবেশ, পাঃ-_ছুয়ার জুড়িয়া 

দেয় থানা (কৰিকঃ), থানা দিয়া পূর্বদ্ধারে 

বসিয়াছে (থুনা দেওয়া ); ভাকাইতের 

নির্জন শ্বান, প্রঃখানা করা, পাতা__ 
ডাকাতির পূর্বে ধে নির্জন শ্বানে ডাকাইত 
একত্র হয়; গাছের্:,বীজ বুনিবার ক্বান, 

পাঃ-থানা করিয়া লাউ-বীজজ রোআ। 

থানাদার...ফাঁড়িদার। পু্লিশ-থান! ''যে 

থানায় পুলিশ থাকে । 

থাপ, থাপা .“ষ্য (স*ত্বাপ )। করতল, কর- 

তলচিহু (ধান ঝাড়িয়া রাশি করিয়া হাতের 

চি দেওয়া হয়, উত্দেশ্ত, ধান চুরি গেলে 

জানা পড়িবে (হি* থাপা )। থাপী...ষ্য 
কুস্তকার যে ছোট পাট! বা পিটনা দ্বারা 

কাচা হ্বাড়ী পিটে। থাঁপন .(গ্রা* )-"ষ্য. 

স্বাপন। 

থাপড়, থাবড়''ষ্য. (স+ শ্ব(পন! | স* স্বাপ-_ 

বা" থাবা; থাব1+1ড়)। থাবা, বিস্তৃত 

করতল, প্রঃ-_মুখে তার থাবড় মারিল 

গোট! কুড়ি (মাঃ)। 

থাগড়...'ষ্য. (হি*। থাপড় দেখ )। চপেটা- 

থাবড়া-''ধাতু, (স"* স্বাপিত হইতে )। 

থাবড়াই-- স্বাপিত করি, গঃ-- মুখ 

থাবড়াইয়! গড়িয়া গেল। থাবড়ান! ॥ 

. থাবড়ি খাওয়!-বিস্তারিত হওয়া, গ্রঃ-_- 

থাবড়ি খেয়ে বসা । 

থাবড়া ''ণ. ( স* স্বপুট )। উচানীচ| বিস্তৃত, 
" গঃ-এক থাবড়া গোবর (বা* থাবড় ধাতু 

হইতে ?)। 

থাবর (গ্রা*) "যয. (সৎ শ্বারর)। শ্বাবর, 

গ্;--থাবর অস্বাবর সম্পত্তি । (অস্বাবর 

--অথাবর নহে )। 

থাবা ''ষ্য. (স* স্বাপন। )। বিড়াল, ব্যান 

ইত্যাদি পশুর পদ্দতল, সম্মুখ পদতল ( কর- 

তল); মানুষের বিস্তৃত করতল, গাঃ--এক 

থাবা ভাত। 

থাম ''ধাতু. (স* স্তস্ত ধাতু। হি” ও* থাম, ম* 

থান্ ধাতু)। থামিহ-গতিরোধ করি,রোধ করি। 

থাম! ॥ চলিতে চলিতে থাঁমাঁ_চলন রোধ, 

গোল করিতে করিতে থামা--শব রোধ। 

থামা." ধাতু. (থাম ধাতু আস্তে) । থামান! ॥ 

থাম ..ষ্য, ( ও* খম্বা, হি* থত্তা, ম* খান্ব। 

সংন্বস্ত__স্তস্ত হইতে থান্া, খন্বা )। পাক। 

গাথনির স্তত্ত ( স"স্তস্ত ধাতু বুদ্ধীকরণ_- 

যাহাতে পতন রোধ করে__তাহ। থাম । এই 

অর্থে কোথাও কোথাও খুঁটী বুঝায় )। 
থারী...ব্য, (স* স্বালী)। থাঁলী (নবন্থীপ- 

পরিক্রমা )। 

ঘাত। | থাল, থালা..'য্য, (স* স্বাল)। বিস্ৃতমুখ 

থাবড় "'ধাতু, (স* স্বাপিত, শ্বাবর হইতে 

থাবড়া ধাতু হইবার কথ| | থাবড়, থাবড়া : 
-ছুই-বুপই আছে)। থাবড়ি-স্থাপন ূ 
করি, গু£--পাছা খাবড়িয়! বসিল। থাবড়া॥: 

কাংস্তাি-নিগ্মিত অগভীর গাত্র। থালার 

আকার অনুসারে নাম,_কাঞ্ন-থালা''" 

কান! উচা নহে, পরস্ত; অল্প উচা হইয়! 

বাহির দিকে গড়াইয়। পড়া; বগী খালা -*' 

৫৬ 
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কান! অল্প উচা, কিন্তু সোজা) বেলী | স্থির, গঃ_তণয়ে বিদ্যাপত্ি, গুলহ ফুৰতি, 
থালা-.'কানা উচা। এইমুপ, যিহি থালা, 

বালেম্বরী থালা, ইত্যাদি। থারী-.'য্. 
(থালা 4+ঈ)। ছোট থালা । 

থালকুঁড়ি, থানকুনি-'ষ্য. (স* নাম মণ্ড.ক- 

পর্ণা। ও* থলকুঁড়ি )। ধন্যাদি বর্গের ছোট 
বন্ধ শাকবিশেষ. (17%010500916 2818- 

0০৪), কিন্তু, ধস্টা, মউরি প্রভৃতি গাছের 

সষ্ভো সাদৃশ্য, অল্প। ভিজা স্থানে জন্মে । 

পাতা ভেক-পৃষ্ঠের তুল্য (এই হেতু সৎ 

নাম মণ্ড.কপর্ণী), কিংবা ৫-অত্ডেকর তুল্য । 
স্কুল শাদা। (স' নাম মাগুকী হইতে | 

কুঁড়ি; কিন্তু; থাল ? পাতা থালার আকার 
বলিয়।? উত্তর ও মধ্যবঞ্জে, আর এক 

জাতি ( ম. 10600010119 ) আছে । ইহার 

পাত! গোল হইয়া পানের মতন। ইহা 

হইতেও ঠিক থালের আকৃতি আসে না)। 

থাস...ধাতু, (ঠাস ধাতু দেখ)। থাসি__ 
মর্দিত করি, প্রঃ-ময়দ। খাসিয়া রুটা 
বেলা। থাস। থাঁস। "'ধাতু, ( থাপ ধাতু 

আস্তে )। থাসাঁন! ॥ 

থিত্.'*ণ, (স*স্থিত)। স্থিত, গ্রঃ-থিত 

- হইয়া ৰস।-_বাড়ীষ্ৰর করিয়! গুছাইয়। বান 

করা। থিতা'."ধাতু, থিতাই-ছ্িত হই, 
প্রঃ--জলের কাদ। খিতাইয়াছে। খিআন! | 
(ধিত ধাতু হইতে খিতন। শব্বও. আছে। 

এই হেতু আস্ত থেত! ধাতু আছে। খিত! 
ধাতুর গ্রা* থিন। ধাতু )। 

থিয়োটর...ষ্য, (ই* (15805 )। নাট্যশালা 
(খ্বা' থেটর )। বিয়েটরী,“'ণ. থিয়েটর- 
সম্গধীক। ধিয়েটরেক যোগ্য। 

থির "৭. ( স* স্থির। ও*তেও থির গ্রা* নহে)। 

চিত থির নাহি হোয় (বিদ্যাঙ্তি )। 

থির্ বাধা” মন স্থির কর প্রঃ ভুছের 

ভঙ্গিম। দেখি কেব। ধিয় বাঁধে ( নবন্ধীপ, 

পরিক্রম! )। থির্-খির-''ব্যঠ ছি, ভাবে, 

প্রঃ--বোচল ধির্-থির ( শুং. পৃই)স্পছিরে 

স্থিরে_ ধীরেধীরে বলে। 

থু..ধাতু ( সং সাঁপি ধাচু ৷ বোধ হয় প্রথমে 

থা পরে থু ধাতু আ্াসিল্লাছে)। থুই_ 
স্থাপিত করি, রাখি, প্রঃ বিচারিয়া কদ 

নাম থুইল প্রজাপতি (কবিকঃ)। খোজ, 
থোওয়! ॥ (প্রায় দেড় শত বৎসরের মধ্যে 

দৃক্ষিণরাড় হইতে ধাতুটি উঠিয়া গিয়াছে। 
কিন্ত, দেওয়।-খোওয়া! শব্ধ এখনও থু 

ধাতু আছে। অন্য স্বানে রাখ ধাতুর, প্রয়োগ 

হয় )। 

খুঃ "ব্য. (ষ* থুখু)। নিষ্ঠীবল ত্বাগশৰে, 
দ্বাগ্রকাশে। থু, ছিঃ '*ৰ্য, স্বৃায় 

অবলায়। থু থৃ.*'ফ্য. (স).। নিষ্ঠীবন 

( খুখু ফেলা, উঠা )। থুখু কর-নিনা 

করা। থুঅ্ ষ্য. থুথুর আকারের: সুক্ 

উদ্ভিদ । প্রায়ই, থে! দেখ )। থুখুগোকা 

' “ফা. গাছের উতৎ্কুগবিশেষের এক দশ! 

ধুখুর মতন শাদ! ফেনিল পদার্থের মধো 

থাকে। 

থুড় ''ধাতু, (স* থুর্ব ধা হগলে, ুর্দ)। 

খুড়ি-_ছোট ছোট খণ্ডে কার্জি ৫%- 

মাংস খুড়িয়া । খোঁড়। ৷ থোড়া-"'ধাতু ধর 
ধাতু আ$স্ত)। থোড়ামা । 

খুড়ি ..ব্য. ( স থুর্ণ--বিনষঈ হইতে ? স" টি 

দোষ হইতে 1 তু" হি* খুড়ীশ-)টিং অপ- 
মান)। এক কথ! কহ্িতি কছিতে অন্য 
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কথা প্রমৈ কথিলে, যেমন শ্রীবিষু, রাম 
ইত্যাদি বল! হয়, তেঙঈগন থুড়ি। খুড়ি--যেন 

সব গেল) কিংবা! ত্রুটি-_দোধ হইল । 

খুড়ি-লাফ 'ফ্য. (তুড়ি দৈখ )। তোঁড়ে_ 
বেগে লীফ) গ্ঃ_-খুলি লাঁঞ্চে পেরাতাম 
ধারের খান! ( মাঃ )---ধুড়ি-_খুলি গ্রা* ) 
_-খান্কুরের খান! খুফিলাফ খাইয়া পার 

হইতাম; ছেলে খুড়ি-লাক খান-_হঠাৎ 
লাফাইয়া উঠে। 

খুৎকড়ি, খুৎকুড়ি-''ষ্য. ( স* থুৎকার )। থুথু, 

9)একি থুৎকুড়ি দিয় ছাতু গোলা 

( টেকটাদ )। 

থুতনি-" ব্য. (ধুতি দেখ)। গবাদি পশুর 
অধরোষ্ঠ। 

থুতি”'“ষ্য. (ল"* ত্রোট হইতে । ও* থোড় )। 
অধরোষ্ঠ, চিবুক, প্াঃ_-ভূমে ঠেকে খুতি 

ইাটু কাণ টেকে ধায় (ভাঃ)। 
থুতু", (খখু, দেখ)। মুখের রস বা। 

লাল] । 

ঘপ্খুপ ''থপ্থপ দেখ। 

থুপ-''ধাড়ু, (স* ধুপ ধাতু দীপ্ডিতে। ধৃপ ূ 
ধাতু হইতে ধোঁপা। বোধ হয় সং স্বঃগ 

মিশিয়াছে )। থুপি_কাগড় স্তূপ করিয়া 

কাচি। খোপা । থুপা, থোপা”''ধাতু' ( খুপ 

ধাতু আস্তে )। থোপানা ॥ 

ধু'প.”'য্য. (স* স্তুপ হইতে )। লেখার কালী 
শুকাইৰার নিমিত্ত পীশের খলী। সবল 

তূলি। 

থুপী...ধ. ( খোবা+ঈ)। থোঁবার আকার- 
বিশিষ্ট, প্রাঃ--খুপী বেখুন-ষে বেগুন 
থোৰ! থোব! ধরে। 

খুবড়া'''গ. ( স+ স্থবির )। সব;ল-দেহ বালক । 

থুবড়ী--প' ঈ,লদেহ অবিবাহিতা ধরষ্টা। 
(তু* স* পৃধুক! )। * 

থুবড়া''ধাতু, থাবড়া দেখ। 
ধুদ্-খুর' "থরথর দেখ। থুরু-খুরা, ধুরই-খুরিয়া 

'"'প.. এত জীর্ণশীর্ঘ যে চীাড়াইলে খু. 

থুর করিয়া কীপিতে থাকে, প্রাঃ খু্ইথুর 

* বুড়ী। 

খল. ধ. (স* স্থল) স,ল। (ও*তেও খল 

গ্রা' মহে)। 

থেই-থেই.."ব্য, (অস্কার শব্)। টৌল 
বাজাইবার সময় অন্কার; ধীরে ধীরে 

নৃত্যে (স* খ্বির হইতে )। 

থেকে.'*ব্য. (থাক ধাতু হইতে থাকিয়া-. 

সংক্ষেপে থেক্য-_থেকে)। স্বিতি করিয়া। 

স্বান হইতে, গ্ঃ--কুথা থাকে আঁইলেন 

হংস কুথা তুষার ঘর (( শৃংপুঃ )২-খার্কে-- 
থেকে (শ্রাচীন্ কালে থাকে ছিল)। কোথ 

থেকে এলে- কোন্ স্বীন' হইতে ) গঁপেক্ষা। : 
গুঃ--তোমার থেকে বুঝে ভাল। 

খেঁতলা-"'ধাতু' (থেতা দেখ। £টা দেখ। 

থেঁতা কর1-_খেঁভীলা_খেঁতল! )। থে ত- 

লাই-_পেধিত করি, গঃ--জুতা দিয়! ফাঁদ 

থে তলছিবে না। খেতলান! ॥ 

থেতা-.'ধাতু, (থিত ধাতু আস্তে )। খেতি 

স্থিতি করাই, গুছাই, ৩£-ঘর-ছ্বার 

খেতাইয়া,রাঁথ। খেতানা ॥ 

ফেতা ( শ্রী" )..ঘোঁতা দেখ । 

থেবড়া-''থাধড়া দেখ । 

থেলো-''খানুষা দেখ। 

খৈ, খৈ-খৈ-'ধই, খৈই-খেই দেখ । 

খৈকর..'ষ্য, ( স* খ্বপতি ) থই-_খই+কর)। 

খ্পতি, রাঁজ (স* খুপতি- অটালিন!- 
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নি্মাণকারী, প্রঃ_মুল বাস্ধিবারে আমিল ৷ খোঁড়া... (হি*। স* স্তোক )। অলপ, একটু 

খৈকর (কৰিকঃ)1 ( অপ্রচলঃ)। | (ৰাশ্তে চলিত নাই )। 

খো.*ষ্য. ( থুথুর মতন শাদ| বলিয়া? স*থ  খোড়া '.থুড় ধাতু দেখ। 

-_রৌগবিশেষ )। পচা ফলে, পুরানা কাস- থৌঁতা "৭. (ছি* থোতরা, থোথল|--ভোতি। 

ন্দিতে জাত শাদা তুলার মতন সথক্ম উত্ভিদ-] ও* থোস্তর৷ খোবরা) ম* ধোঁটা খোঁট_ 

বিশেষ (710014)1 কোঁথাও কোথাও! স* স্বাণু। সং থর্ণ__বিনষ্ট হইতে? ভোঁত 

ছাতা বলে। (বো, থ গড়া )। |. দেখ)। জম্পীড়িত, ভূষ্। গঃ-নীতনে। 
খোওয়া-..ধু ধাতু দেখ। দেওয়া-খোওয়া ] মুখ ধৌত করা, বকিয়া বকিয়া মুখ থোত 

দেওয়া ও অবশিষ্ট রাঁথা। .. হয়। থোত। মুখ ভোঁতা করা-_তু মড়ার 

থোক..ফ্য, (স" স্তবক )। সমূহ, রাশি, ; উপর থাড়ার ঘা) 

ও18--এক থোকে পঁচিশ টাকা । খোপ, খোপা...ফা, (স* স্গ)। গুছে; 

থোকা "ষ্য. (স"' স্তোক--অল্প। তু* ও | অনুকরণে স্ুত্রগুচ্ছ। থোগী, থুপী'"'যা 

থোক--অন্প )। জমিদারী সেরেন্তায় জমা-, (থোপ+ঈ )। ছোট গুচ্ছ । থোপনা-'যা 

বন্দির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসাব । প্রত্যেক | (থোপ+না)। গোবর পুচ্ছের লোমণুচ্ছ। 

গঁজার জমির ও জমীর হিসাব । ৷ থোব1.**ষ্য, ( স* স্তবক )। পুষ্গাদির স্তবক! 

খোড়...ষা, (তু ও" খোর_ও্, হস্তিশু্ড_ | খোর, থোরি.'খোঁড়া। (প্রাচীন পদে )। 
স* অধর। টাকায় খোর-জঙ্বা। ঢাকায় : চিনিরাতি 

থোড়--কলাঁর মোচা, ভারালি-_কলার 

থোড়। ভারালি-তু* আসা* ভরি_পদ, দ। 

যে হেতু দেহের ভার পড়ে। অতএব ; দ...ফ্য. (স)। বাঞ্জন-বর্ণ-অক্ষরবিশেষ। হাড় 

ভারালি শের মুলার্থ পদ। স* নাম. গোড়-ভাঞ্জ। দ.. (হাত গোড়লহাড় 

কর্দলীদপ্ড। ও* ক্দনরী মঞ্জীর_মঞ্জরী। মণ | গৌঁড়)। যে দ অক্ষরে হাত-পা ভাঙ্ডা 

থেট--স* স্বাণু। ধানগাছ খোড় বাধে. দেখায় 

স* ভতম্বকরিস্বান্য | খোড় শবের মূল কি | দ.. ধা. (স+ দর_ গর্ত) যথা,দরোই 
স* স্থাণু? স* স্বল ?)। কলাগাছের মৌচার | সাধ্বসে গর্তে ক্পরে তু দরী মতা_মে: 

দীর্ঘ বৌটা, পা: প্রভু হার নিত্য লয় | দর-_দঅ--দহ। এ এর পরে থাকিযে 

খড় মোচা ফল (চৈঃ চ)। খোড় বড়ী | দস্ানে দয় হয় )। দ, নদীগর্ভে গর্ত 

খাড়া... ড় দ্বার অনুপ্রাস হেতু প্রয়োগ )। র নিয়গ্বান, প্রঃ নদীতে দ পড়ে) মাত 

একই উপকরণ। (২) ধানগাছের শীষ! গড়িলে দয়ে পতঙ্গ প্রহার করে (ভাঃ) 

যখন পাতা হইতে বহিগত হয় নাই (হি* | কাক্গে দ পড়া-__যেন গর্ভ হইয়া বিগ্ন পড়! 

থোল?, €$--ধাঁনে খোড় বাঁধে, গজায়। ! শিয়াল-দ...শিয়ালের গত, ঝিনা-দ."শী 

গর্ভ-খোড়.''ধানগাছ্ছের পত্রগর্ভস্থ থোড়। | গর্ত। | | 

):7 সিফাত ০3 
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দ.''ধাতু. দহ ধাডুদেখ 

দং.'ব্য. (ফা* দরুন শবসংক্ষেপে )। নিমিত্তে, 
পাঃদং জলকর ২৭--জলকর নিমিন্ত 

(জমা বা খরচ ) ২%০ । 

দই...ষ্. (স* দধি--দহি--দই )। দধি। দই 

বসানা, পাতা! (দধি-স্বাপনা)--ছুধকে দইতে 

পরিণত করার উপায় করা । বসানা-_ 

জমানা। (তু* ও* বসা-দই, যাহা ঘোল- 

দই নহে)। দইএর সাজা. .'সঙ্জ! ( কলি- 

কাতার দম্বল )। খাঁটি ছুধ এক সের হইতে 

তিন পোয়! উৎকৃষ্ট দই হয় (সাজার গুণ 
] 

ও বসাইবার গুণ থাক! চাই )। সাজ 
দই.**সদ্য-পাঁত। দই | উপমায়, ভিজা ভাতে ৷ 

দই-_ মুখরোচক হয় না। 

দইয়াল .'দয়াল, দোয়েল দেখ । 

ঠক ' ব্য. (স* দ্কং--জল--হেমঃ। ৰৌধ হয়, 

স* উদকং হইতে দকং | তু* স* দমঃ 
কর্দমে-_-মেঃ)। গভীর তরল পঙক। হাতীর 

কে গড়া-_হাতী পঞ্ক হুইতে উঠিতে 
পারে না; লক্ষণায়, ধনাঢ্য কিংব। প্রসিদ্ধ 

ব্যক্তির গভীর বিপদে পড়া । 

দন্তী-''ষা, (তকৃতা--তকৃতী হইতে? ওৎ 

দকৃতী )। তাতের যে তন্তীর উপর দিয়া 

মাকু যাতায়াত করে। 

দ'ক্ষণ *'ণ. (স*)। ডাইন, ও12--দঃ হাত, 

দঃ পাশ) হৃর্যোদয়কলে সুর্য প্রতি মুখ 

করিয়। ঈাড়াইলে ডাইন, ওঃ দঃ দিক্ । 

দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার...ভোজন | দক্ষিণ1. 

ষা. (স* )। পুরোহিতের প্রাপ্য বেতন, 

ভোজনের পর ব্রাঙ্মণকে পুরফষার বা পাথেয় । 

ডাকে, বামুন বাদল বান দক্ষিণ! পেলেই 

ধান ত্রাঙ্গণের কৃত কর্মের দক্ষিণ) দিও 

দিক্ হইতে বাতাস বহিতে থাকিলেবাদল 
গবন্তা শেষ বুঝিতে পারা যায়। (বঞ্জাদেশের 

সর্বত্র এ নিয়ম নহে )। দক্ষিণিয়া, দক্ষিপ্য 
'প (দক্ষিণ+ইয়। )। দক্ষিণদিকৃভব, 

দক্ষিণদিক্বর্তী, রাঃ দক্ষিণ্যে বাতা: 
( বোধ হয়, দক্ষিণা শকের রাট়ীয় উচ্চান্ণে 

দক্ষিণে শোনায় । তু* দান-দক্ষিণে )। 
দঁখনো...ণ. ( দক্ষিণ+-উয়া_দক্ষিণুরা_ 

দৃশ্ধনো )। দক্ষিণদিকৃভব, দক্ষিণ-দেশভব, 
গাঃ--দঃ বাতাস, দঃ গোরু। 

দখল:''ষা, (আ)। অধিকার, ভোগ; 

অভ্যাস, আয়ত্তি। দখল-নাম|.".ষে পত্রে 

অধিকার স্বীকৃত হয়। দখলি...য্য, দখল । 

দখলি-স্বত্ব ''অধিকার। দখলিকার..' 

অধিকারী । দখলী.''ণ. অধিকারভুন্ত, 
অধিকৃত, ঃ--দঃ জমি। ভোগ-দখল 

( সহচর শব্ধ )| ভোগ । নিঃবে-দ্খল। 

দগড়.''ষ্য. (সৎ দ্রগড়। রগড় দেখ )। মাটির ' 

ছোট নাগরাবিশেষ | ( নদীয়ায় ডগর )। 

দগড়ে রগড় দেওয়া-দ্গড় নামক বাঁদ্য- 

যন্ত্রে কাঠির ঘর্ষণ ( রগড় ) করা । এই রূপে 
দূগড় বাজান! হয়। 

দ্রগ-দগ-'"'বা, (সং দহ ধাতু সস্তাপে)। 

সম্তাপে, জলনে, 1 হিয়া দগ-দগ- যেন 

হৃদয় পুড়িতে থাকে ) এ ছুঃখ আমার চিত্তে 

দগ্“দগ জলে (মাঃ)। দগ্পগি-"'ষ্য. জালা, 
গাঃ-এই বড় দগ্দগি অন্তরে রহিল 

(মাঃ)। দগ্দগানি ॥ 

দগ্ধ-..ধাতু. ( স* দগ্ধ হইতে )। দগ্ধি--দহি। 
গাঃপরাণ দগ্ধিতেছে। দগ্ধ, দগ্ধন। 
দগ্ধা-.'ধাতু, ( দগধ ধাতু আস্তে )। দগ্ধাই 

| দগ্ধানা | ( দগ্ধা ধাতু স্বানে 
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শায়ই গঞ্ধ ধাতুর জীয়োগ হয়, ভাই | 

হস দগ্সিযা মায়া--ধগ্ধাইয়। | 

দ্তাল ..ব্য. (স জঙ্গল--অরপা হইতে। | 

হি-হীড়াস্থাদ)। অরণ্য, দল, গা: | 

+ লোকের দঞ্জাল-_লোকারগ্য) দধঘাতুদিগের ৃ 

দক্জল ( প্যায়ীচাদ )। 

দজ্জাল..'প. (আ*)। অিখ্যাধাদী, বঞ্জক 

( কদাচিৎ শ্রচলঃ )। ূ 

ধড়..ণ. (স* দৃঢ় । প্রাচীন বা* দু । আসা", 

ডাট)। দৃঢ়, গাঃ--বাশের চাইতে কঞ্চি। 

দূড়; আটে পিঠে দড় ত ঘোড়ার পিঠে চড় । 

--অষ্টাঞ্জে দৃঢ় না হইলে অশ্বারোহণে সুখ 

নাঁই। (২) কঠিন, গঃ-ভিতরেতে দড় 

ভীত (টৈঃ চঃ)- শল্তু ভীত (ও* দহড়)। 

() নিপুপ, গ্ঃ- সিদ্ধিতে নিপুপ দড় (ভাঃ) 

-লিখি্ধি সেবনে নিপুণ | ূ 

দড়চ| ..ফ্য. (দড়ি4স* কচ-_ফেশ, বা 

কচা-তুঁপ-বজ্ঞু )। ফৌড়ি-দোঁড়িভাব, | 

গ্রঃ-খুখনা বেগুন পৌড়াইলে ধর়্কচা | 
সারে। ( দড়-কীচা দেখ)। র 

দ়-কীঁচা-..ণ. (দরকীচ] | সং দরঅর্ধ। দর 

দেখ )। আধ-কাচা, অ-সিদধ, গ্রাঃ- অন্ন 

আগুনে গোড়াইলে বেগুন দড়-কীচা মারে 

দড়-বড়..'ব্য, (সৎ দর্জ স্বাভু বিধীরতে বল 

ধাতু বধে। অভঞব ড় ৩ধড় সীটুচর 'শব)। 

দলিত বিনষ্টভাষে, 1:--দেখিয়! জেদকা 

রাণী পলার দত্ব-বড়ি ( ফবিকঃ )-মাটি 

দলিত ও হত ধরিয়া? দড় বড়ি চড়ি ঘোড়া 

অমি চাঁবুক (ভীঃ) অস্বের ঈ্বধড়ি 

দার্ডের কড়মন্তি বারল-বৃংহিষ্ঠ। তার (মাং), 

-অস্থেয দড়ধড়ি--ধেগে ও বলে ঈদ্ন। 

খ্বোঁড় গ্ভবড়ি ( মেখনীদবধে)-_-খোড়ীকে 

দড়বন় করিয়া চালাই দড় শিয়া. ৭. 

বে ছঠাৎ উচ্া চলিয়! কাজ ধরে দড়- 
বড়ানি ॥ 

দড়মা..ঘ্য. ( মাইর হইতে ? মাছর-ছুরমা- 

দূরমা__দড়মা )। নল গছ টা চিরিযা 

নিরিত মোটা! মাস্ুরধিশেধ । 

দড়া...ধ্য. (দৌড়ী দেখ )। মোটা দোড়ী। 

দড়ানড়ী...(দর্তী সবু)। মোটা ও সনু 

দৌড়ী। গড়া'..ধাডু, দড়াই--দৌনডী দিয় 
বাধি,পা8-দড়াওয় পাঁয়ে উঠয়ে তাহেঃখাকি 

থাকি দেই কৌকে ( চন্ভীঃ)। দর়ানা 

দড়াম্..ব্া. (সৎ দআগ্_শবে )। 

দক্চের তুল্য সোজা! পতন-শকে। €া4 

দৌড়িতে দৌঁড়িতে দড়াগ্ করিয়া পড়িয়া 

-সকোন অংশ সিদ্ধ হয়) কোন অংশ হয় 

না, কাঁচা থাঁকে 
| 

ূ গেল। (তু* তাল-কাছাড়।')। 

 দৃড়ি...দোড়ী দেখ। 

দড় “ড়...বা (স* দল ধাতু বিদীধপে)। দলিত | দচ প. (স*দৃ়। দ় জেখ)। দু, রঃ 

ব। বিদীর্ঘভাবে, গ্রঃ-দড়ংড় করিয়া 

চলা-:ষেন মাটি দলিত, বিদীর্ঘ হইতে 

থাকে,এত তেজে। (জীর্ণ বন্ত, দড়দড় ধরে 

ম্ষড় ধক, বর্বর শবের অপভংশে )। 

দউ়পাঁকা...প. (স+ দর-এী্ঘৎ-মেঃ) | ঈষৎ 

গন 

ক্জানর্দাসে কহে দু করি ধাঁক ঝুঁক (কান 

ফীল )) (কবিকঃ)। খর্া-.-ধাু, দষ্টাই 

দৃঢ় করি (প্রাচীন পদে )। (জগ্রচলঃ)। 

দড..ধ্য. (স*)। ধাইিত গমন) চাঁরি হাত 

1 পরিমাণের ষষ্ট) যাটিলল কাঁল'রিমা" 

(২৪ মিনিট )। মগ্তকলশ-.খা, (সং নাম 
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দক্ডোপল)। ডানকুনি গাছ দেখ। দক্তবৎ 
হওয়া--ভূমিতে দগ্তৰৎ পতিত হওয়া, 
ভূমিতে দণ্ডবৎ সোজা পড়িনা ওণাম, 

১--₹৬কৎ্ হয়ে মুনি করিল প্রণাম 

(ভাঃ)। ( দ্প্তবৎ করি নছ) দণ্ডবৎ হুই.)। 

এক্ষণে, দণ্ডবৎ ববিলে সোজ। দীড়াইয়। 

হরিজে অঙ্ুল্লী যত কযিতলে রক্প। এ 

এক অঙ্গুপ্রে তার পাকি সের হয়”. 

গলা।তলা, ফাঁড় (-পেট*-) বত আজ্জা,ল 
বেড়। এই তিনের একভাগ ৮ উত্র্ধে যত 

আঙ্গ,ল। এই পরিমাণ ৫» পাঁকি মের 1. 

পঞ্চসের দূর--কি? 
জোদহাতে প্রণাম বুঝায় ।. খুরে দক্ডবৎ... 7 দন/.'ব্য..(স+ দমনক-। ও" দহন, হি* 
যাহাঁর। নিকট: দপ্ডষ্ হইতেস্ছি তাহাকে 

গোরু.বলা ; গোরু যেষন খুর' দিয়! চাটি ৷. 
মারে, তেমন-যে গৌয়ার সর্বদা ত্যন্ত'বিরন্ত | 
করে, তাহাকে নমন্তার (গালিতে )।. ছুটি: 
পায়ে দণ্ডবৎ ''কাতরোস্তি ক্ষমা-প্রার্থনা : 
(বাঙুচ্ছলে )। দণ্ড-বিধি-.'ষ্য. (স')। | 

ুষ্টের শাসন-বিষয়ক বিধান. ( আদাঃ, | 
8০79] ০০০৬)। দণ্ু-ুণ্ড "*ষ্য. (সহচর | 
শর্)। দণ্ড ও মন্ত্ক। দপ্তমুখ্ডের কতা, 
ধিনি দঘ দিতে পারেন, এমন-কফি, মাথাও 

লইতে পারেন ।. 

দণ্ডাস ''ঢেমন। সাপ দেখ। ৰ 

দ....যা. (স* দণ্ড হইতে) । ব্রাহ্মণের পইত। 
দণ্ুপ্রমাণ লইয়! তিনফের করিয়া গ্রপ্থি। 
একদপ্ডিপইতা--এক গ্রস্থি যে গইভায়। 

দত .'ষ্য. (সং দত্ত, যেমন দেবদল্ যজ্দতত 

হইতে )। হিস্ছুজাতির পদ্দবীবিশেষ 
দধি ''য্য. (সঃ)। দইস দকিরধবলী..'হাঁড়া 

কিংবা হীঁড়ীর দই. পরিমাণ |, শুভগুররী 

দৌনা)। সোমধুজাদি বর্গের শাক 
বিশেষ (181001915 100105 )1 পাত 

পক্ষচ্ছিন্, নিয়পৃষ্ঠ রোমশ। মঞ্জরী হেলিয়। 

পড়ে। পাতায় ঈষৎ গণ্ধ আছে। নাগ- 
দন] ''ষ্য. (স* নাগদমমক )। এ প্রকার, 

শাক (১1600001518 ৬01£9115, 0176 

17090 ০171-9০0 )। কিন্ত; পাত 

চেপটা, বেশী কাটা, নীচে দীর্ঘরোমশ। 
পাতা স্থগপ্ধ। এই হেতকি সাপ আসে 

না? লোকের বিশ্বাস, পাত্র গঞ্গে রাত্রে 

তৃতপ্রেত পলায়। ৃ 

দনাই ..ব্য, ( স* জনার্দন-_-জনা--দনা+ 
আই-_আদরে )। জনার্দন নাম। 

দস্ক..য্য. (স*। তু" ফা" দন্দান)। দাত) 

৩২ অঞ্ক। দস্তগ্ারি...বয. দক্হীড-ক্তি। 

দস্তরদ।ট..'ণ যাহাতে, দীত-ফুটাইতে পারা 

ফাঁয় না, এত কঠিন; লক্ষপায়. ছুর্বোধ্য। 

দস্তাল-''ণ. (দৃম্ত+আল )। দস্তবিশিষ্ট, 

বৃ? দক্বিশিঞ। ( ীত দেখ )। 

আর্ধা,_-“গল$. তলা.ফণাড় আদি যতেক | দত্তী-.'য্য. (স+)। সহী-আদিবর্গের-স)ল ক্ষুপ- 
মাপ হক্। তত'জাগের এক ভাগ অঙ্গুলী 

ধরিবে। উর্ছে হানে য্তক অন্গুলী 
নিরূপণ উন অন্গুলী, লয়ে করিবে 
পুরণ। একুনে অঙ্গুলী যত যতনে রাঁখিন্বব। 

পঞ্চ। সের, দর দিয়ঠ ভাহারে' হরিনে ॥' 

বিশেষ (991199761019)-83101516 )। 

পাত! অগ্ডাকার, দত্ত, ঈষৎ লোমশ; 

তিশীর.। পাঁন্চার গোড়ায় ছুইটা অর্কূদ- 
আঁচছ। ফুল তিন+অতাতিয়া । উত্তর, ও 

পূর্ববঙ্জে গাছ আছে। 
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দপ, দপ-দপ..বা, (স* দৃপ ধাতু গব*পীড়ন, 
সন্দীপনে; দীপ ধাতু জলনে)। সন্দী- 

পনে, প্রাঃ--দপ্ করিয়া দ্রীপ জলিল; 

দপ-দপদপ দপয়ে মণি (ভাঃ) পড়ায় 

প্রাঃ-ব্যখায় মাথ| দপ-দপ করে; গবে? 
প্রঃ-দবদ্রবা দেখ। দিপ-দিপ .ব্. 

পীড়ন, সন্দীপনের মুদ্বতায় ৷ দুপ্বছুপ ..ব্য. 

অতি-মৃহ্তায়। ছুপ্দীপ দেখ। দপং, 

দপা ষ্য,( স* দর্প)। দর্প, প্রতাপ । 

দপ্তর... দফতর দেখ । 

দগ (গ্রা')'ষ্য. (স* দর্প)। দর্প। 

দফ| .'ষা. (আ* দফ1)। বিষয়, প্রকরণ, পদ । 

দফা-দার ষ্য অল্প সেনার পতি; চৌকী- 
'দারের উপরিষ্ব কর্মচারী, পুলিশ-রিপোর্টার | 

দফাঁদারি .'ষ্. দফাদারের কর্ম | দফা রফা, 

দফা সাঁরা--কোন বিষয় অবশিষ্ট না রাখা । 

ছ 

| 

দফা-দফা***পৃথকৃ পৃথকৃ ৪ পুনঃ পুনঃ । 
দমক...ফ্য, (সং দম+ক স্বার্থে? তু স দফে...পুনশ্চ। 

দফাঁল... ধাতু. (ছুই ফালি হইতে। স*স্ফল' 

ধাতু সঞ্চলন, তাড়নে)। দফাঁলি- 
ছুফাল করি, আম্ফালন দ্বারা দুই খণ্ড 

করি, গাঃ- ছেলেরা জল দফালিয়! বেড়াই- 

তেছে। দফাল!॥ দফাল''ষ্য, আম্ষালন, 

গঃ--অগ্নির দ্ফালে যেন ষাড়ের গঞ্জন 

(কবিকঃ)। (সৎ দর্প হইতে ?)। 

দফতর, দপ্তর-"'ষ্য, আ"* দফতর )। খাতা- 

পত্র। দৃফ তর-খানা''দফ তর রাখার ত্বান। 

দফ তরী .'ষে খাতাপত্র রাখে,যে বহি বাঁধে । 

দব-দব.''দপ-দপ দেখ। 

দব্-দবা..'ষ্. (দপ্দপ দেখ। তু" আ' 

দবদ্বা )। প্রতাপ, গ্রভৃত্ব। দব.-দবানি 

'“*্ষ্য, দব-দবা। 

দম-.'ধাতু. (স* দম ধাতু-)। দমি--উপশাস্ 

হই, বিনত হই | দমা॥ দম] ..ধাতু, (দম 
ধাতু আস্তে )। দানা ॥ 

দম.''ষ্য. (ফা*+)। শ্বাস, প্রঃ দম লওয়।। 
দম-মার!..'শ্বাসবুদ্ধ। নাকে-দম..'গ্রাণ 

বহির্গত হওয়ার উপকূম। পেটবুক সমে-দম 
'-শ্বান লইলে যেমন পেটবুক ফুলিয় 

উঠে, তেমন। বে-ম হওয়া...শ্বাসরোধ | 

বে-দম মারি (মীর) ..এমন শ্রহার যে, 
নিশ্বাস রোধ হয়। দমকল .'ষ্য. (ফা 

দম+স* কলা-_কল)। ষে যন্ত্র দ্বারা বাতাস 

টানিয়া উচাতে জল তুলিতে পার! যায় 

(98০1-000100) | ঘড়ীতে দম দেওয়া-- 

ঘড়ীর ইন্প্রিং মুড়িয়া দেওয়া, যেন ঘড়ী 

শ্বাসপূর্ণ করা হয়। (২) বঞ্চনা, প্রঃ দম 

দিয় ভুলান! । দম-বাজ ''গ' (ফা')। বঞ্চক, 

ধূর্ত। দম-বা'জ ".ষ্য. বঞ্চন!। 

স্বামন্_শন্তি। ফা" দম1?)| দমন, 

চাপ, প্র-নৌকায় দমক দেওয়।। দমক! 

এ, (দূমক+আ1)। হঠাৎ বেগবান 

প্রঃ--্দমকা। বাতাদ_মধ্যে মধ্যে হঠাৎ 

গ্রবল ঝড় (তু" স* পৰাক।--বাত্য! )। 

দমঘোষ ''ষ্য. (স*)। মহাারতে দমঘোষ 

রাজার পুজ্ের নাম শিশুপাল। ঘোষ ও 

পাল উপাধিবাচক ছিল.না। কিন্ত; বা'তে 

ঘোষ ও পাল উপাধিবাচক। এই হেতু 

কথাট! শুনিলে লোকে আশ্চর্য বোধ 

করে। লক্ষণায়, বাঁগ যাহ! করে নাই ৰা 

হয় নাই, বেটা তাহা করিতেছে ব| 

হইতেছে । 

দম্দম..”বা. (স* দস্ত ধাতু দত্তে। গ্রেরণে। 
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স* ভ্রম ধাতু, গতিতে )। দৃস্তপ্রকাশক 
শবে, গাঃ--ফামাম। দ্ম্দম (ভাং)) দত্ত- 

প্রকাশক গমনে, প্রাঃ দম্দম করিয়া 

চলা । ছুম, হুম্ছুম ''ৰ্য ছম শবে, পা 

গাছ হইতে হুম করিয়া তাল পড়ে, ছুম্-দুম 

করিয়। রম ফুটে, বন্দুকের আওয়াজ হয়। 

ছুম্দীম-'*ব্য, ( দাম--উপচর শব্দ )। দম 

শবে, তা: হা্ছরত্ত কিল ছম-দাম 
পিটে (মাঃ। (ধম্ধম দেখ )। 

দম্ দমা ''ষ্য. (আ*)। মাটির উচা ডাঙ্জা। 
দমনক ''ষ্য. (স*)। দনাগাছ দেখ। 

দগ্বল ( কলিকাতায় গ্রা ) ''ষ্য. (স* দধাম়্ )। 

দই পাতিবার সাজ|। (রাট়ে শব্দটি অজ্ঞাত)। 

দয়মন্তী (গ্রা") 'ষ্য. (স* দময়ন্তী)! নলরাঙ্জার 

মণ্হষীর নাঁম। 

দয়|..য্য, (স*)। দয়।। দয়া-মায়া ''(স*। 

প্রায় সহচর শব )। দয়া-দাক্ষিণ্য '(স*। 

গ্রায় সহচর শব্ধ )। দয়া-ধর্ম-..(স*। প্রায় 

সহচর শব)। প্াঃ--দয়াধর্ম তোমার শরীরে 
কিছু নাই (মাঃ)। দয়াঁল.'ণ. (স* দয়ালু)। 
দয়ালু। 

দয়াল (গ্রা'+ দোয়েল )..'ষ্য. (স" দধিকুল? 

টাকায় দধিকুল। দক্ষিণরাঁড়ে দইআল- 

চাক! । ভারতে, ছাতারিয়। করকটে ফিঙ্গী 

দহিয়াল। ও* দইআসাল। শব্ট দইয়াল, 

সংক্ষেপে দয়াল--দোয়েল )। শাখাশ্রয়ী 
বর্গের পক্ষী-বিশেষ, (106 108£015 

10011), 0০005701913 9811219 )। 

১০।১২ আ্াল। পা ল্ব', গুচ্ছ পক্ষ সমান 

সনু থরে শীষ দের । মাটিতে নামিয়৷ পোকা 
খায় এবং দৌড়াইবার অময় থুচ্ছ উচ্চ 
করে। লোকে আঠা-কাঠি দিয়। অনায়াসে 
ধরে। ূ 

দর"*ষ্য, (স* আদর হইতে 1 জব্য 

হইতে ?)। মূল্য । দর-দাঁম ''ষ্য. ( মহুচর 
শব) | মূল্য। দর দ্র "যা, (প্রায় সহচর 

শব )। দাম ও বিক্য়সন্বপ্ধীয় নিয়ম বা 
পাওনা । দর-দন্তুরি ''ষ্য. 'ঞ্র-দস্ত।রের 
ভাৰ। দর-কস্বি..'ষা. (কসর দেখ)। 

দরেহান। 

দর''ণ. (স*)) অল্প, লঘু, পঃ-"দর কর 

হিয়া (কৰিকঃ)-হুদয়ভার লঘু কর। 

(তু* ও" দর-দর হাস__মৃছু হাস্য)। (২) 

(স*_অর্ধ)। আধ, গাঃ-দর-পোড়া, 

দর-কীচ]। ্ 

দর ' ব্য' (ফাঁ*৭ তু* অস্তঃ)। অধীন, নিন 
অর্থে, প্রঃ-দরপত্তনী, দর-দালান। 

দরকার ''ষ্য. (ফা* দর--অন্তঃ, কার-_কার্ষ; 

কাজে লাগে যাহ! )। প্রয়োজন। দরকারী 

:**৭, (দ্ররকাঁর+ঈ )। প্রয়োজনীয় । বে- 

দরকার “বিনা প্রয়োজন । বে-দরকারী " 

অপ্রয়োজনীয় । 

দরখাস্ত ''ষ্য. (ফা* দরখুআস্ত )| আবেদন, 

প্রার্থনা ৷ দরখাঁস্তকাঁরী-**ষ্য. (স* কারী )| 

যে আরেদন করিতেছে, প্রার্থী। 

দরজা 'দরোজ। দেখ। 

দরদ ..ষ্য. (ফা* দর্দ | তু* স* দরৎ--তয় )। 

গীড়া, বাথা, প্রচেশ্পায়ে দরদ, দরদের 

নথ, পুচ্ছ পক্ষ মাথা কৃষ্চবর্স, উদর শখবেত। | লোক-_ব্যথার ব্যথী। দরদী-''যা. যে 

(এই হেতু নাম দধিআল 1)। স্ত্রীপক্ষী ৰ 

ধূমবর্ণ। বাঁড়ীর বাগাঁনে ভোরে শীষ দেয়, 

অন্যের বাথায় বাথ! বোধ করে। 

দর্দর "ব্য. (স* ত্র, ধাতু )। ভ্রবীভাবে। 
৫৭ 
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দ্রব ক্ষরণে, গাঃ--ছুর্-ছুর দেহ বয়ে ছুটে 

কাল-ঘাম (মা$)--( এখানে দর্দর হইতে 

পারিত )। 

দর-দালান ''ব্য. (ফা*)। দালানের ভিতরের 

দালান ।( দালান দেখ)। 

দ্রপেষ ''ষ্য, (ফা* )। দায়র (আদঃ)। 

দরবার ..ষ্য, (ফা "দর--অস্তঃ, বার. 
বাটিক )। রাঁজসভ। ; আবেদন | দরবারী.** 
ণ. ( দরধার+ঈ )। দরবার-যোগ্য, দরবার- 

সম্বন্ধীয়। 

দরবেষ ..ফ্য. (ফাঁ*)। ফকীর, প্রঃ-দরবেশ 

হএ| আমি মক্কায় যাইব ( চৈঃচঃ)। 

দরমাহা .'য্য. (ফী*)। মাসিক বেতন, 

তন্থ|। 

দরমিয়ান "বা, (ফা অন্তরে, ভিতরে)। 

উল্লেখ করিয়া, অস্তরে রাখির।, শপথ করিয়া, 

পীঃ-ঠাকুর দরমিয়ান কহিতে ছ। 

দরশন "'ষ্য. (স* দর্শন। হি*)। দর্শন, পাঃ_ 

ঠাকুর দঃশনে গিয়াছে । 

দরাঁজ ..৭. (ফা*)। বিস্তীর্ণ, উনৃত্ত, প-- 

দরাজ জায়গ। । 

দান (গ্রা' )''দরোয়ান দেখ। 

দরিয়.'“ষ্য. (ফা*)। সাগর । দিলশদরিয়া ৭ 

(ফা* দরিয়াদিলী)। সাগরতুল্য বিস্তীর্ণ 

£করণ যাহার, মহানুভব | 

দরিয়াফ ত ''ষা (ফাঁ* )। অনুর্সন্থান। 

দরী . ষ্য.(স* দর--গর্ভ+ঈ )। ছিদ্র-বিশিষ্ 

লৌহথচ, যার উপরে (লাল-পোঁড়) লোহ! 
রাখিয়া বিধনী দিয়া ছিদ্র করা হয়| অন্ত 

নাম মুহ্রী। 

দরী...ষ্য. (ফা* দারাঈ--লাল রেশম কাপড় 

হইতে ? ডোর দিয়া বোনা-ড়োরী-- 

দেরী ?)। ছোট পাতলা শত্রখ, আত্তরণ। 
দরুন ''বা. (ফাঁ* দরুন--ভিতরে )। কীরণ, 

নিমিত্ত । (সংক্ষেপে দ্ং)। 

দরোয়ান, ( গ্রা* দরান)-'*ষ্য. (ফা* দর-স্মৎ 

স্বার+ফা* বান--স* অর্থ পাল)। দ্বার. 

পাঁল.। দরোয়ানি, দরানি''দ্বারপালের কর্ম। 

দরোজ। ''ষ্য. ( ফা" দর্বাজ! )। দ্বার | 

দরগা '"ষ্, (ফা ক্বর্মীহ,)। মুসলমানদের 
পুণ্যস্বান। 

দর্জন ' যয. ( ইং 00207 )। ডজন, ১২টা। 

দর্জা ..ষ্য. (ফা*)। সৌচিক। দর্জাগীরি.. 
দর্জীর কর্ম। 

দর্বেষ ..ব্য. (ফা*)। ফকীর, মুসলমান ভিক্ষুক। 

(দরবেষ দেখ )। 

দর্শ ..ধাতু. (স* দৃশ ধাতু)। দর্শি_-প্রকাশিত 
করি, পাই, প্রাঃ--ওষুধে ফল দর্শিবে। 

দর্শ| ॥ দর্শ| "ধাতু, (দর্শ ধাতু আস্তে )। 

দর্শাই-- প্রদর্শন করি । দর্শানা | দর্শন যা. 

(ন*। বা" দর্শ4+অন)। দেখ দৃষ্টি দর্শন" 

ডালী .'ণ, (স* দর্শনধারী। হি ও 

দর্শনধারী, | সুদর্শন (স* দর্শন--আকৃতি)। 

কথায়, আগে দর্শনভালী পরে গুণ বিচারি 
_-আগে আকার-পরীক্ষা, পরে গুধ-পরাক্ষা। 
দর্শনী 'য্.. (দর্শন+ঈ)। দর্শনে 

দেখাঁতে__দি-ত হয় যে বেতন, ভিজিট। 
দল.. যয, (স্ট। (১ এক ধর্মের, এক 

উদ্দেশ্ের নিমিত্ত সম্প্রদায়, প্রাঃ-নেড়া" 

নেড়ীর দল, যাত্রার দল--যাত্র। গায়ক 

সম্প্রদাঁয়। (২) গোঠী, প্রঃ--আধড়ার 

দল, দল বীধাগোঠী হওয়া, সন্মিধিত 

হওয়া, দল পাকানা-দল বাধিবা 
জোগাড় কর!। স্ব '*নিজগক্গীয দণ। 
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বে-দ্ল ''অপরপক্ষীয় দল। ঘরদল:.. 

মিত্রগোষ্ঠী) পর্ধল'শব্র,গোঠী । দলপতি 
.“গোষ্ঠীনায়ক | দলাদলি -'্য. (বা*। তুং 

কানাকানি, মুখামুখি )। ছুই দলে বিভাগ- 

বশতঃ কলহ, শত্র;তা। দল-বল'''য্য, 

(দল-_সৈন্যদল, বল---সৈম্ত | প্রায় মহচর 

শব )। পক্ষীয় লোক জন। (৩) বেধ, 

প্রা-কপাটের পাটার দল, দলে পুৰু। 

(৪) পাইনের নিমিত্ত রুপা তামার থাইদ, 

কোন কোন দলে দস্তাও থাকে । পাইন 

পত্রাকার বলিয়া! নাম দল (সেকরার শব )। 

(৫) জলে জাত পত্রবহুল তৃণাদি' 

(৬) ধান্ত।দিবর্গের জলজ তৃণবিশেষ (8101- 

00) 01015-28111, ৬৪1, 50910100001) | 

শ্যাম-ঘাসের তুল্য । খড় ছুই হাত পর্যস্ত 

লম্বা হয়। পচ পুকুর ভরিয়া ফেলে । দুল- 

টাটু..টাটু দেখ। দলপিপি"''জবলপিপি 

দেখ। 

দলই...ধা, (স* দলপতি । ও* দলই )। 

দলপতি, সেনাদলপতি, প্রঃ-সিংহদারের 

দলই (চৈঃচঃ)) জাতির পদবীবিশেষ। 

দলক...ষ্য. (স* জল হইতে ? সং দর্ুর_ 
মেঘ? নদীয়াতে ঢল) । প্রবল বর্ষণ গ্রাঃ-- 

তিন দলকে জ্যৈষ্ঠ কামাই-_ জৈঠষ্ঠমাসে 

তিনবার ভুরিবর্ষণ হয়। 

দলদল'.'ষা, (স* দল ধাতু )। শিথিলতায় 

প্রঃ--কীচ। মাটির উপর চলিলে মাটি দল- 
দল করে (তু* স* দলাট্য-_দল্-দল| কাদা)। 

দূলদলা, দল্-দলিয়...ণ. (আ, ইয়া)। দল্- 
দল করে যাহা । 

দল্মল'ব্য. ( স* দল, মল ধাতু )। দলিত 

মলিত ভাঁবে, প্রঃ--দলমল দোলে মুখের 

মাল (ভাঃ)-- মালার ভারে দেহ দলিত ও 

মর্দিত হয়। 

দলিজ, দলুজ...্য. (ফা* দহলীজ। তু* সং 
দেহলী )। বৈঠকথানা-সবুপ ছোট মেলা । 
ইহার ছুই পাশে ছুই ঘর থাকে, প্রায়ই 
বাড়ীগ্রবেশপথে দলিজ বা দলুজ হয়। 

- প্রঃ দঞ্জি মুসিদ মানা ছান্দে ( কৰিক£ 
--বঞ্জবাসীর সংস্করণ )। 

দ্লীল-.'ষ্য. (আ*)। লেখ্য প্রমাণ, নিদর্শন। 

দলীল-দস্তাবেজ..'ষা, (সহচর শব )। 

লেখ্য প্রমাণাদি । দলীলী-''ণ. (দলীল+ 
ঈ)। দলীলসম্বণ্বীয়, দলীল আছে যার। 

দলুয়া, দঁলো ''ষ্য. (স* দল--খণ্ড+উয়! | 
হি* দলিয়_মোটা গুঁড়া )। গুড় হইতে 
মাঁৎ ঝরাইয়! লইলে যে পাগু,রবর্ণ চিনী 
হয়। মা ঝরাইতে ময়রা-শেঅলা৷ লাগে । 

দশ ''ণ. য্য. (স* দশন্। ম* দহা, দশ। 

ফা* দহ)। দশ-সঙ্খ্যক, দশ সঙ্ধ্যা ) ১০। 

দশক '.ফ্য. (স*)। দৃশ-_এই রাশি। 

দশকিয়! . ফ্য. (দশক+ইয়া)। দশক- 
সম্বপ্থীয় গণিত। দশ-বিশ-''দশ হইতে . 

বিশ এই ছুই সঙ্খ্যার মধ্যে এক সঙ্ধ্যা, 
দশের নান নহে, বিশের অধিক নহে। 

দশকোধী...ষ্য. (স* তাল দেখ)। গীত- 
বিশেষ, প্রায়ই কীর্তন-গীতবিশেষ। দশচকে 
তগবান্ তঁত--এক ব্যক্তির নাম ভগবান্ 

ছিল। দশজনে বলে, সে মানুষ নহে, 

ভূত। এইবুপ শুনিতে শুনিতে ভগবান্ 

শেষে নিজে ভূতযোনি বলিয়! বিশ্বাস 

করিয়াছিল। লক্ষণায়, দশজনের কুমন্ত্রণায় 

, সাঁধুও অসাধু প্রতিপন্ন হইতে পারে। 
দূশ-পচিশ খেলা...( প্রায়ই) নারী জনের 
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খেলাবি:শষ। কতকটা পাশ! খেলার 

মতন। চারি জনে ৭ট কড়ী লইয়! খেলে, 

ছুই ছুই জনে এক পক্ষে। এক একজন 

| কড়ী হাতে করিয়া চালিতে থাকে । এক 

কড়া কড়ী চিৎ হইলে ১০, পাঁচ কড়! চিৎ 

হইলে ২৫, "দান” ধর! হয়। ইহা! হইতে 

_ খেলার নাম। ' দশপুত্র বার ''বালিকাদের 

ব্রতবিশেষ। পিঠলীর দশট! পৃতুল! করিয়। 

পুজা করে। এই ব্রত বৈশাখ মাসে করা 

 হয়। দশবাহ5ণ্ী, দশবাইচন্ডী"" ষ্য. 

(গাছের বাহ্_শাখ! দেখিয়। এই নাম )। 

*প্প-শীকবিশেষ (010 15092910 70৬01. 

পুরাতন 

নাম 7910876005 01)10910515)। উদ্যানে 

রোপিত হয় । পাঁতা তরবারির মতন) ছুই 

সারি। ফলের উপরে ফুল, ফুল বর্ষাকালে 

ফোটে, নির্গন্খ । ফুলের বাহির-পিঠ হলুদা, 

ভিতর-পিঠ রন্তৃ-নারগা | ভিতর-পিঠে তিল- 

চি আছে। দশমাহী .'ষ্য. (স* মাস। ফা" 

মাহ)। দশম-মাস সম্থখীয় আদায়, দশম 

মাসে দ্দিতে হয় যে রাঁজকর ( জমিদারী? )। 

' (ষষমাহী দেখ )। দশমূল যয. (স')। 

13918100919, 01111611513 

বেল শোণা গামার পারুল গণিয়ারী শাল 

পানি চাকুল! বৃহতী কণ্টকাঁরী গোক্ষুর--এই 

দশ গাছের মূল (পাচন নিমিত্ত)। 

দশর (গ্রী') ''ষ্. (স" দ্বশহরা9। দশহরা, 

' জ্যেষ্ঠ শুরুদশমী, পাঁজীর কৃত্যবিশেষ। 

দশর! 'যা. (হি*)। ছুর্গাদেবী-পুজায় 

বিজয়া-দশমী, ছুর্গাপৃজ| | 
দশ! "যা, (স')। অবস্ব!; দুরবপ্ধ1, €াঃ_- 

আহা, ক দশা হইয়াছে) ভাব, ঠাকুরের 

ভর হইলে যে উন্মাদ জন্মে (লোকের দশ। ৷ 

ওর
া 

হয়, লোকে দশ! পায়); দ্বশী। ব্য, অনু 

তাপে, প্রঃ--আঃ দশা ! 

দশী-..য্য, (স* দশা)। বস্ত্রের অস্তহত্র বা 
ছিলা, গ্রাঃ_-খড়েতে ছি'ড়িয়াছে পাঁট 
কাপড়ের দশী (ক্ৃত্তিঃ, অযোং)। দশী- 
কাপড় *'ষে কাপড়ের দশী আছে । দৃশী- 

সত "মোটা সৃতা, দশীর তুল্য সুতা । 
দস্ত...ফ্য. (ফা')। হস্ত (তু* দস্তআনা-. 

দম্তান। )। দত্তক ''ষ্য. (ফা*)। অনুমতি" 

পত্র, আদেশপত্র (জমিদারী: 

দস্তখ্থ : য্য. (ফা')। স্বীকারহুচক স্বাক্ষর। 

দস্তখতী...ণ. (ফা')। স্বাক্ষরিত দত্ত বে- 

দন্ত ..(ফা*ট। এক হাত হইতে অস্থ হাতে, 

হাঁতে হাতে (জ্মিদারী?)। 

দস্তা-..ষ্য. (স" যশদ। ও* জন্তা, ম* জন্ত, 

হি* দত্ত )) ধাতুবিশেষ (5100)। 

দন্ত।-..ষ্য. (ফা* দস্তাহ) | খলের মুষল, যেমন 

হামাম দস্তা । (দিস্তা দেখ)। 

 দস্তান! 'ষ্য. (ফাণ। দন্ত দেখ)। হাতের 

মোজা ৷ 

 দৃস্তাবেজ "ষ্য. ( ফাঁ* দস্তাবীজ | ফাঁ* দত্ত 

স* হন্ত; হাতে যাহা! লওয়! হয়, হাতে 

সাবধানে ধর! হয় )। লেখ্য প্রমাণ, দলীল! 

দলীল-দন্তাবেজ ..( সহচর শব্দ )। 

। দত্তী -ষ্য. (ফা )। হস্তসন্বন্ধীয়, হাত, প্রঃ 

চারি দন্তীর কাঠা। 

দন্তর..ষ্য. (ফা*)। নিয়ম, রীতি, চালি। 

দস্তর-মাফিক "'( ফা" মুয়াফিক )। রীতি 

অনুসারে । বেনন্তুর..নিয়মবাহ। দন 

.*( ফা*)। রীতি অনুসারে প্রাপ্য। 

দস্তি (গ্রাণ) ..ষা, ( সং দন্থা)। দনস্থা, ছট। 

প্রঃ-দক্যি ছেলে (প্রায়ই আদরে )। 
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দহ...ধাতু, (স*, দহ ধাতু )। দহি-_পুড়ি, 

প্পরাণ দছে বিরহে । দহা, দহন। 

(প্রায়ই পদ্যে )। 

দহ) দ..ষ্য, (দ দেখ) নদীগর্ভে “অতল, 

গর্ভ, গ্রঃ--কালী-দহ। দয়ে মজানা-_-নদীর 
দহে জলের ভ্রমি থাকে, এই হেতু দের 
উপর দিয়া নৌকা-চালনায় বিপদের শঙকা .. 

' করিতে হয়। ইহ! হইতে, বিনাঁশে ফেল।। 

দহরম মহরম ''ষ্য. (ফাঁ* দর্হম-বর্থম--উলট- 

পালট )। মাখামাখি ভাব, আত্মীয়তা, 

বাধ্যবাধকতা । 

দহলা...ফ্য, (দহ+লা)। তাসের দশ-ফোট। 

তাস। 

দা..'ষ্য. ( স* দীত্র। ও*তে দ|--কান্তিয়া, তু 

পাঁথন! থাকে । পাতায় দ্র বিনষ্ট হয় বটে, 
কিন্ত, অত্যন্ত জালা করে। (২) বর্ষা 
শাকবিশেষ (£100081018 708001618) 

০1 $651680118 )। বর্যাকালে ক্ষেতের 

ধারে জন্মে। বহুশাখ, পাতা! অভিমুখী, 
মত্য্যাকার। ফুলে দল নাই। ফল প্রায় 

গৌল, এককোষ। ক্লাচ।পাতা ছিচিয়। দেহে 

লাগাইলে ফোস্ক! উঠে। 
দ্াইল .'ষ্য. (সং দালি। ও* জালি, দ খানে 

জ। ডাইল দেখ)। জাঁতায় ভাঙ্গা 

কলাই; রাধা দাইল। (কবিকঃ-_স্প )। 

দাইলপুরি "'ষ্য. (স" পুরিকা )। কচুরী- 

বিশেষ; দাইল-পোরা লুচী ৷ বিঅলি দাইল 

'*বিঅলি দেখ। 
শৃং পুঃ দাইআ-কাস্তিয়া দিয়া কাটিয়। )। ; দাঁউ-দাউ...বা. (স* দার-অগ্রি, তু* দাবা- 

কাটারী ( দক্ষিণরাড়ে এই অর্থ অগ্রচলঃ )। 

দাঁকাটা...কাটারী দিয় কাটা, েমন তাঁমুক 

(টেকীতে কোট! নহে )। কাঠ-দ। ''কাঠ- | দাঁউদী . ষ্য. (ফাঁ*)। 

কাটা! কাটারী ( কৰিকঃ)। 

দা, দাও.'ষ্য. (হি দাব। স* দান)। 

স্বযোগ | দ। মারা--স্থযোগে লাভ করা । 

দাই .'ষা, (সং ধাত্রী)। প্রস্থতীর প্রসবকার্ষে 

সাহায্য করিবার নারী) ছুগ্ধ:পাষ্য শিশুর 
পালিকা মাত । 

দাইদ, দীদ ''য্য. (স+ দত্র, । পূর্ববঞ্জো দাউদ । 
ও* জাছু। হি* দাদ। বাণ্তে দাদ নহে )। 
দ্,--চর্মরোগবিশেষ (1106 0100) )। 

দীদমারি .'ষা. (সং দ্ুমর্দন + ও* জাছু- 

খাই )। কাঞ্চনাদিবর্গের বন্য ক্ষুপবিশেষ 
( 085518 8180) পাতা বড়, পর্ণও 

বড়,দশ বার জোড়! ফুল বড় বড়, নারঞ্গ- 

পীত, শরৎকালে ফোটে। শুষ্টার দুই পাশে 

নল)। দীর্ঘ শিখা-সহ জলনে, পঃ--ঘরের 

চাঁল দাউ দাউ করিয়! জলিতে লাগিল । 

গুলদাউদী- চন 
মল্লিকা দেখ। 

দাও "1 দেখ। 

দাওয়-.'ষ্য. (স* দার্বট-_মন্তরণাগৃহ )। দ্বার- 

পি, ঘরের সন্মুখের পি, গঃ__(কবিকঃ)। 

দাওয়া.'.ষ্য. (ফা" দার! )। প্রার্থনা, স্বত্ব- 

প্রমাণ-প্রার্থনা । দাওয়া দার''ষ্য. যে 

দাওয়া করে বা! যার দাঁওয়! আছে। দাওয়।- 

দাবি ' দাবি দেখ। 

দাওয়াই...ষ্য. (আঁ* দৰা )। ওষধ। দাওয়াই- 

থানা ..উষধালয় (বাতে দাওয়াই তত 

প্রচলঃ নহে )। 

দাওরা''দায়রা দেখ । 

দ্বাওলী...ষ্য, (স* দাত্র+বা* লী)। ঘাস 

উপড়াইবার ক্ষুদ্র কান্তিয়াবিশেষ। 
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দাক্ষিণীত্য...ণ. (স*)।, দক্ষিণদেশীয়।..ষ্য, 

দক্ষিণাপথ (1০০80 )1 

দাখিল ৭ (আ"')] প্রবিষ্ট, সনিবিষ্ট, 

উপস্থিত, গ্রঃ_-কর দাখিল করা। দাখিলী 

'**প. যাহ! নিবিষ্ট কর! হইয়াছে । দাঁখিল- 

থারিজ ..সরকারী খাতায় জমির মালিকের 

নাম পরিবর্তন,এক নায় গিয়া অন্ধ নাম বসা 

(আদাঃ)। দাখিলা ..ষ্য. (ও* নাম পাউতি 
__স* প্রাপ্চি)। খাজনা-প্রাপ্তি-্বীকারপত্র ৷ 

দাখিলার পাঠ ''দাখিলায় যাহা লিখিতে 

হয় | চেক-দাখিল|.."( ই* 01160 )। যে 

দাখিলার পাঠ ছাপ এবং যাহার নকল 

থাকে। 

দ্াগ...ধাতু, (স* দাহঃ-স* প্রা* দাঁঘে!দাঘ 

_ দাগ । তু" ফা* দাগ__চিহব)। দাগি__ 
উত্তপ্ত লৌহাদ্ি দ্বার দগ্ধ করি, প্রাঃ 

গোঁরু দীগ।, কামান দাগা ১ চিত্রিত করি। 

দাগ! ॥ দাগ...চিহু, কলঙক, রেখা, অভ্ভক, 

গ্রঃ-পীঁচের দাগ- পাঁচ অক্ষর চি 

দেওয়া হইয়াছে যাহাতে! দাগনী-.' 

(দাগ ধাতু অনী)। যে লৌহ দ্বার 
দ্বাগা যায়। দীগ!...দৃহন, , চিহ্ুকরণ, 

অগুকন; আদর্শ-চিত্র, প্রঃ- প।ঠশালায় 

গুরুমশায় দাগ! দেন_-আদর্শ অক্ষর 

উল্লেথন করেন; মনে ছুঃখের রেখা । দাগা 

বুলানা--শুরুমশীয়ের দ্াগার উপর খড়ী 
বুলানা- ভ্রমণ করানা, অভ্যাস কর!। খড়ী 
দাঁগা-_খড়ী দিয়! লেখ। ৷ দাগ-রাঙ্জি,..ফ্য, 

(দাগ--চিহ্, রাজি--রাজের কাজ)। 
পাকা বাড়ীর দেওয়াল কিংব! ছাত্ডের চিড়- 

ফাট বালি-চুন দিয়া সংস্কার। দাগবিলি 

খতিয়ান.''আসামীর তেরিজ, যে খাতায় 

প্রত্যেক প্রজার নাম, জমার ও জমি 

পরিমাণ লেখ! থাকে । অন্ত নাম খোক|। 

দাগী''ণ. (দাগ+ঈ)। চিহলুবিশিষ্, 
কলঙকবিশিষ্ট | দাগ...ধাতু. (দাগ ধাতু 

আস্তে )। দাগানা 1 দাগ1..“ব্য. (ফা*)। 

গ্রবঞ্চনা, গঃ--দাগা দেওয়া । দাগাবাজ... 

ষ্য. (ফা*)। শঠ। দাগাবাজি-.'ষ্য, শঠতা | 
দাগাদার'''যা, (ফা* )। কলগুক করে যে, 

দাগাবাজ, ফেরববাজ । দাগাদারি ''কলঙক- 

কর কর্ম। 

দাঙা।... বা. (হি' দর্জা। ফা* জঙা_ যুদ্ধ 

হইতে জঙ্গা দরজা! )। মারামারি। দাঙা- 

হাঙামা (সহচর শব্ব )। দাঞাবাজ .' 

ণ. দাঙ্াতে নিপুণ, দারা! প্রিয় ষার। 

দাড় '...'য্য, (স* ধারা। ও* দাড়)। অন্ত 
শস্্রের ধারা । 

দাড়,..ফ্য, (স* দ)। কাঠী) ঝোড়া 
তুলিবার গায়ের কাঠী; চারি হাত পরিমাণের 
বাশ বাঁ ষট্টি) নৌকার বহিত্র;ঃ পোষ! 
পাখী বপসিবার দ্ড। দীড়-কাগ ''কাঁগ 
দেখ, গুঃ_হায় বিধি পাক| আম ঠাড়- 

কাকে খায় (ভাঃ)- যার ধে যোগ্য নয়, 

তার তা পাওয়! । ঠাড়ী..ষ্য, (ঈাড়+8ঈ)। 

যে নৌকার দীড় টানে, প্রঃ বাড়ে ডিজ্গ 
হয় কাতি ফীড়িতে খরিতে নারে দাড় 

(কবিকঃ 0; (ফাড়+ঈ- তৃস্বার্থে)। 
দগ্ডাকার রেখা, তুলার দণ্ড । (দীড়ী দেখ)। 

দাড়া, দাট়া.'ষ্য. (স' দধ্্রা, দাড়া) । 
কীকড়! চিংড়ী পিপিড়া প্রভৃতির সন্দংশ। 

দাড়া.'ষা. ( স* দণ্ড )। জমির অস্থায়ী আইল 

বা শির; ধারা, ব্যবহার, প্রা£-নকল 
লেখিয়া দিব লাঁউসেনী দীড়। (মাঃ)। উনুটা 
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দাড়া '*বিগরীত বা অসঙ্গত রীতি। .. 

ধাতু, (প্রাচীন দা )। ঈাড়াই-_দগ্খবৎ 

হই, যাঁইতে যাইতে খামি। দীড়ানা ॥ 

ঈাড়াইয়! আপা--সঙ্গে যাওয়া, ভয় দুর 

করিতে সঙ্গে যাওয়৷ ৷ খাড়া ফাড়ানা__ 

সোজা দণ্ডায়মান হওয়া । খাঁড়াদম 

দীড়ানা--বহুক্ষণ সোজ| দাড়াইর। থাকা । 

দীড়ানিয়।-.'ণ. (দাড়ান +ইয়া )) যাহা 

দগখবৎ থাকে, যাহা সোজ। থাকে | 

দাড়ি..ষ্য, (স* দাড়িকা। ও* দাড়ি )। শর, 

দাঁড়ি কামানা-শ্বশ্রুর ক্ষৌরকর্ম। দাঁড়ি 

ফেলা _দাড়ি কামান।, দাড়ি না রাখ|। 

চাপ-দাড়ি (ঠাপ নহে )-'*ঘন দাড়ি যেন 

চাঁপ হইয়। আছে । দাঁড়িয়!, দেড়্য ''ণ' 

( দাড়ি +ইর! )। দাড়ি-বিশিষ্ট। (খোসা, 

মাকুন্দ দেখ)। বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়ান! 

- অত্যাচার কর! 

দাড়িম...ষ্,( স* দাঁলিম্ব, দীড়িম্ব )। ডা'লম 

দেখ। 

দাড়ী..' যা. (স* দু ।ঠড় দেখ )। লেখায় 

ছেদসুচক ক্ষুদ্র উধর্বরেখ। (কষি_তির্যক্ 

রেখা )। ফাড়ী দেওয়।-দণ্চাকার রেখা 

করিয়। শেষ করা। ঠীড়ী টানা দীর্ঘ 

উধ্বরেখ করা। ফীড়ীপাল।:''ষ্য. ( স* 

দগ্ডপালী। দখ-দীড়+ঈ হ্স্বার্থেল 

দীড়ী, পালী-_পাত্র-_-পাল! )। দীড়ীর ছুই 

পাশে পালী ঝুলাইয়। দ্রব্য ওজন করিবার 

যন্ত্র, তরাজু। 

দাড়,কা...ফ্য. (সৎ দণ্ডিক1)। পায়ের নিমিত্ত 
লোহার বেড়ী, গ্রঃ-াঁড়ক। সহিত ডুবি 

কাই! বহি গেল (চৈঃঃ)। (ডাড়।কা 

দেখ)। 

দাড়া, দাড়া .'ষ্য, ( স* দংস্বা, সংপ্রা* দাঢ। )। 
দাড়া দেখ। 

দাগ্া..য্য. (সদ )। ছোট যষ্টি। দান্ডা- 

গুলী...গুলী-দাণ্ডা দেখ। 
দাণ্ডা ''ধাতু-াড়। ধাতু দেখ। 

দাত..ষ্য, (স* দত্ত। মুখের কাঁটিবার, 
ছি'ড়িবার, চিবাইবার দত্ত; তের তুল্য 
উন্নতাবনত অংশ-পঙ্ক্তি, যেমন করাতের 
ঈাত। তুধিয়া, ছুধে) ঈীত...শিশুর হুগ্ধপোষ্য 

অবস্থায় যে াত বাহির হইয়া পরে খসিয়া 

পড়ে (01100 0660) 1 জামনার দাত 

'-*মুখের সম্মুখশ্িত দত্ত | কষের, কোয়াষের 

দাত'.'মুখকোষ-কোআধফ--কোয়াষ1)। 

মুখের গালের দিকের চিবাইবার ফাত। 

চিরনী-্ধাত :'( শিশুর) যে তের অগ্রভাগ 

চিরনীর তুলা কাটা-কাট! | ফকলা, ফোকল 
ধাত..'সমুখের ছুই পাঁচটা ঈাত পড়িয়! 
গেলে কথ! কহিবার সময় ফকৃ-ফক করে 

অর্থাৎ ফাক থাকে বলিয়। ফাকা-রৰ 

(ফাঁক-লা-_ ফকলা ) কিংবা! ফোঁকল! দেখ) 

বাহির হয়; যে ঠাতের পাটির সমুখের ছুই 

পাঁচট। নধই। আৰ্েল দাত ''মুখের কষের 

শেষের দিকের দীত। এই দত ১৭ হইতে 

২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে উঠে। এই হেতু 
নাম (ই* 13000 (6০0)) | দীতুয়া, 

দেঁতে। 'ণ. (দীত+উয়া )] দস্তসম্থণীয়, 

দীর্ঘদস্তবিশিষ্ট । টেঁতো হাসি-''ষে হাস্য 

অন্তরের নহে। কেবল মুখের ঠাতকপাটি 

লাগ|-_দস্তবুপ কপাট বদধ হওয়া, হনুগ্রহ। 
দীতের পাটি ..( স* দত্তপঙ্ন্তি। ও" পাটি 
_.দৃস্ত )। দৃস্তপঙ্ত্তি। বত্রিশ পাটি দাত 

মুখের ছুই পাটি দাত ( পূর্ণবয়ন্ক বান্তির 
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৩২ট| দাঁত থাকে | ছুধিয়! দাঁত ২০টা)।  দ্রাদূন "'ষ্য. (ফা*। তু* স* দান)।' দ্রব্য 

ধাীত-কড়মড়ি ''ষ্য. (স* দস্তকড়মড়ি )। 

দাতে তে ঘর্ষণ দ্বারা কড়মড় শব্ধ । দাত- 

খোটা.*'খড়িকা, যাহা দ্বারা দাঁতে লঙ্ন 

দ্রবাদি বাহির করিয়া ফেলিতে পার! যায় । 

দীতে কুটা লওয়া, করাতে তৃণ ধরিয়। 

অপরাধ স্বীকার কর! ( গোরু তৃণ খায়; 

আপনাকে গোরু বলিয়া প্রচার কর! )। 

বিষ্াীত .'বিষধর সর্পের যে দীত দিয়! গরল 

ক্ষরিত হয়। দুই পাশের ছুই বিষ-টীাতের 

নাম 'কাল', বিকাল” | বিষাঁ(ত ব্যতীত 

যে অন্ত ঠাত, তাহার নাম আহারাত। 

দাত.'ধাতু, (দাত হইতে ধাতু দীতা 

হইবার ছিল)। দীতি_উদ্গত-দস্ত হই, 

৪$--গোরু দীতিয়াছে। দাতা ॥ দাতন 

. ষ্য. (স" দস্তধাবন--দস্ত-আঅন- 

ঈীতান হইবার ছিল।'তু" ও* দাস্ত,আনি 

_ স*দত্ত-ধাৰনী। স* দস্তপৰন ধরিলে 

দস্ত-অঅন--ীঁতন আসিতে পারে )। দস্ত- 

মার্জন; দস্ত-মার্জন কা্ঠ । (স* দস্তধাৰন 

অর্থে দত্ত-মর্ভন ও দস্তকাষ্ঠ )। 

দাতা ..ফ্য. (স* নাগদস্ত। ভাসা, ঝন্কাঠ 

দেখ)। দ্বারের ছুই পাশের নাগদস্ত 

অর্থাৎ ভিত্তিতে গ্রোখিতমূল দু । 

(ভিত্তির অন্ত স্বানে হইলে ডীসা)। 

কিংব৷ কার্ষের মৃলাম্বর্প দ্বপ্রিম দান। 

দাদনী-'*দাদনসন্বপ্ধীয় | 

দাঁদরা ..ণ. (স'। দর্দরঃ চীষতভগ্নভীজনে-_ 

মেঃ ও* দদরা হাঞ্চি, দদর! ন1-নৌকা)। 
জীর্ণ, প্রায়-ভগ্ন, ঝাঝর| । 

দাদরা.'ষা. (স* দর্ছুর-"তেক )। স্বাদ 
তাল-বিশেষ, ভেকের প্র,তগতির তুল্য যাছার 

গতি। 

দাঁদ...ষা. (স* তাত। ও* দদ1, দদাই (ব। 

ককাই), আনা" দদাই_-খুল্লপ তাত,ও* দাদি 

(আপা" ককাই )_জোষ্তাত। তৃ* ই' 
0900 | হি* তাঈ, ম* ভাউ)। জোর 

ভ্রাতা । (দাদার পত্বী_ভাইজ; সন্বোধনে 

বউ। দাদ! শবের স্ত্রীলিঙ্া রূপ দিদী)। 

দাদাঠাকুর...ষ্য, (স* তাত-্দাঁদা)। 

্রাঙ্মণক্কে সম্বোধনে (শুদ্রা্দি বলিয়| থাকে)। 

ঠাকুরদাঁদা '“ষ্য. ঠাকুরের-পিতাঁর--তাঁত 

অর্থাৎ.পিতাঁমহ (ওৎ পেজে বাপ! )। দাদা 

শ্বশুব ..শ্বশুরের পিতা । দাদ|-মশায় ''ঘাা- 

মহাশয় )। পিতীমহ মাতাঁমহ (সম্বোধনে)। 

দাড়, দাদাল '*ধাতু, (সং দর্দর__ঈষৎ ভ" 

ভাঁঞজনে-_-মেঃ। অতএব ধাদাড়।, দাদাল 

ধাতু হইবার কথা )। দীদাড়ি, দাদালি- 

লম্পবন্প দ্বার। আউশয় মর্দিত করি, পাঃ- 

দাছুড়িয়। (কৃত্তিঃ কিং), মেঅটা ছেলে 

কোলে পিঠে চাঁপিয়! শরীরটা দাদালিয়া 

দেয়। দাড়া, দাদালা। 

দাছু..্য্য, (স দত্র।) | দীদ, প্রঃকবিকঃ। 

দান ..ফা. (স)। পুণ্যার্থে বিতরগ, বিতরণ। 

কড়ী ও পাশ! খেলায় বত ছাঙ্ক গড়ে! 

দাঁন-ধ্যান...ফয. (স* | সহচর শব )! দান 

দীদ...ধা, (হিং দাদ )। দীদ দেখ। 

দীদ-..ফ্য. (ফা*। তু" স" দ। ধাতু হইতে দত্ত। 

তু" দাদন )। বিচার, স্তায় বিচার (কোথাও 

কোথাও, প্রতিশোধ অর্থ আছে, প্রঃ 

দাদ তোলা )। দাঁদ-ফরিয়াদ...ঘ্য' (ফা* )। 

ন্যায়-বিচার প্রীর্থন। | দাদ-বে-দাদ ''ন্যায়- ূ 

বিচারের নিমিত্ত জেদ । ৃ 
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দক্ষিণা "'ষ্য, (স*। সহচর শব )। দান 

যেমন দক্ষিণ! তেমন-_দানের পর দক্ষিণা 

দিতে হয় (নতুবা দানে পুণ্য হয় না। 

দানের মূল্য অনুসাবে দক্ষিণার পরিমাণ 

হইয়। থাকে । দানী.' ষ্. (দান ঈ-_ 

বিশিষ্ট অর্থে)। যে দানবা বেতন বা 

শুক্ধ গ্রহণ করে, গ্রঃ--অগ্রদানী; উতৎকলের ;- 

দ্ানী রাখে চন্দন দেখিয়া। তাহা 

এড়াইল রাহ্গপত্র দেখাইয়া ॥ ( চৈঃ-চঃ)) 

সঙ্গে এক বট নাহি ঘাঁটা দান দিতে 

( চৈঃচ$)--ঘাটা পার হইবার শুক; বট-_ 

কড়!। দানুয়া, দেনে."'ণ. (দান +-উয়া)। 

দানের যোগা, প্াঃ--দেনো ঘড়।। 

দান ''ষা. (ফাঁ*। তু" সম্ধান)। আধার, 

পঃ--শামাদান ৷ দাঁনী'*'ষা, (ফা*। 

তু* স* ধানী )। আঁধার, প্রঃ--নস্যদানী 

_নন্তধানী। 

দানকোনী *'ষ্য, (" দন্ডোখ্পল। 

এ ভিজ! ক্ষেতে জন্মে | ডাটা চারি কোণা। 

(স* দশু-__দাঁন, ভাঁট। কোণ! বলিয়া 

কোণী)। পাত! অভনুখী, ব্রিশির! | ফুল 

শাদা, চতুর্দল, বর্ধীকাঁলে ফোটে । 
দানকুনি, ডানকুনি''*ষা, (স* দপ্ডিক)। 

শকলী মত্ম্তবিশেষ 
1700008 )। চারি পাঁচ আক্তা,ল অপেক্ষ। 

বড় হয় নাঁ। কীধের পাখনার উপবে একটা 

কাল চিহ্ব আছে। 

দান|.''ষা. (ফাণ্)। শশ্তবীজ; কলাই (হি* 

অর্থ) প্রঃ__-ঘোড়ার দানা; অন্ন, প্রঃ 

লোকের দান। মারা, দানাপানি__অন্নজল; 

(76111710095 

র 

ধান কলাই প্রভৃতি শস্তের তুল্য আকার, 
এই আকারের ভ্রবা, ৩1 গুড়ে দানা 

বাধে, মিছরির দান| ) বয়স্কা নারীর সোনার 

কণ্ঠ-ভূষণবিশেষ। ইহা শক্ত-বীজের মাকারে 
নির্মিত হইয়া মালাকাঁরে কণ্ঠে পরা হয়। 

দানা ''ষ্য. (স* দানৰ)। দাঁনব। দীন 

পাওয়!--দানব-প্রাপ্থিত-দীনাতে পাওয়। 

(তু* ভূতে পায়া)_মরিয়া পুনর্বার জীবিত 

হওয়! যেন দানব আসিয়! মু*দেহে প্রবেশ 

করে। ভাল খাওয়।-গর! পাইলেও কেহ 

কেহ শখাইয়! যায়। তথন বলা হয়, 

তাহাকে দানায় পাইয়াছে, কারণ, দানায় 

পাইলে লোকে খায় না, খাইলেও দেহ পুষ্ট 

হয় ন|। 

দানিশবন্দ ''ণ. (ফা* দানিশমন্দ )। ধর্মশীল 
(কবিক£)। (অপ্রচলঃ)। 

 দ্বানী-'ষ্য. (দান'দেখ)। যে দান, শুক্ক, 

অন্য ম* | 
নাম শঙ্ঘপুষ্পী )। বর্ষায়ঃ বন্য শাকবিশেষ 

(0815001% 090013585 )| জলের ধারে | 

কর গ্রহণ করে, প্রাঃ_-দানী নাহি ছোড়য়ে 
বিদ্রমলোভ (জ্ঞানদাঁল )) যে চোরাই মাল 

রাখে, প্রঃ দানী ভাড়া যায় (ভাঃ)। 

দাঁপ..ষ্য, (স* দর্প)। দর্প, প্রতাঁপ। 

দ্াপট...যা. (স* দর্প, দৃপ্ত)। প্রতীপ, 

পরাকৃম, প্রঃ--চরণের দাপটে পাফাঁণ হয় 

চুর (মা:)। 

দবাপন। : ষ্য. (স* দর্ষি হইতে ? আসা* দপনা 

_বৃহত্জ একখণ্ড মাংস )। জান্ুর উপরে 

উরুর পেশী, প্রাঃ অঙ্কুলী মুঁড়য়! যায় 

সাপিনী ফিরিয়া চায়, ছু'য়ে যায় বাদিয়ার 

দাপন! (চৎ2)। 

দাব '-ধাতু. (স* দম ধাতু । তু" স* দমন_- 

প্রী* দবন )। দাবি_ শাসন করি, চাপি, 

প্রঃ__পাঁচনি-বেত্র বাম কক্ষে দাঁবই (জ্ঞান- 

৫7 
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দাঁদ)। দাঁবা॥ দাব "য়া. দমন। দারা "' 

ধাতু, (দমিত হটতে )। দারাই-শীসিত 

করি৷ দাবান| | 

দাবড়] ' ধা (দ্বাপট হইতে )। ্বারড়াই_ 

পীড়ন, তর্জন করি। দাড়ান! ॥ 

দ্বারড়ি 'ফ্য. (দাপট হইতে )। দমন নিমিত্ত 

তর্জন। (দাবড়ি 'দেওয়।)। 

দাবা 'সত্রঞ্জ খেলা দেখ। 

দারি...ফা. (ফা*)1 অধিকার, স্বত্প্ীর্ঘন। 

(67187 )। দাবিদর.**ফ্য, অধিকার- 

প্রীর্বী। দাবি-দাওয়া ''ষ্য. (সহচর শবী। 

দাবি। দাবিপত্র.."ষা' দাবি যে কাগজে 

লেখা হইয়াছে । 

দাম ''ষ্য. (স+ ্রন্ম )। যূলা। দামী'..ণ. ৷ 

(দ্বাম+ঈ)। মুল্যবান্। 

দ্বা্পল 'য্য. (হি* দম্পল-_- বোধ হয়) স' 
তমাল শন্ব £ইতে তম্বাজ-্রদম্পায় | ও, 

নাম সতগন্ব )। নাগরেরাদিৰর্গের স্ধঠাম 

স্তামল মধ্যমাকা? তৃরুবিষ্ষেষ (08/51718 

২200110010910$)1 প্রা সংল। বড় 

রড়, নিৰিড় গ্তামন্গ, চিকণ গাথা ষ্টীমল। 

ফুল শাদা সুগণ্ধ, রযস্তকালে ভুটে। ফল 

পাঁতি-নেবুর মতন বড়, কুকের মতন চিক্ণ, 

কিন্তু, অতি আসমা] রেছু রেছু ধায় 

গোড়ার কাছ হইতেই বহু শ্লাথা-প্লগাধ 

হয়। কেহ কেহ এই গাছকে তমাল 

বলিয়! ভুল করে। খাষিয় পাহাড়ে, চা 

গ্রামে, ব্রহ্মদেশে ও দক্ষিণাপথে এই গাছ 

এচুর জন্মে । ওড়িপাঁয় দুই একট। দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। 

দাম .'য্য. (স" দামনু_লরজ.)। জলগ্ব দল। দায় "'দ্. (সং__যৌতুকাদি দেয়) নৈমিত্তিক 

দয়ড়। ব্য (ষ' দম্য _রধয়কর-_ছ্রেঃ। য়া 

_দবাম+ড়া | ৪* দামড়ি )। ছ্টিবুমুক্ধ বৃষ । 

দ্বামড়ি-..ফ্য.(স* ছাস্ব1ড়ি। হি" দুয়ড়ী)। 

গয়সার অষ্টমাংশ্ব । 

দায়া...ফ্য, (1)। স্বীখাশ্রয়ী-বর্গের পক্ষী- | 

বিশেষ (006 0181780- 08990 £1010- 

(80091. 050210)19 ০167109 )। | 

১০1১২ আঞ্জুল। মাথা ও নীচের পালখ ূ  

নাঁরভা-খয়রা, উধরের নীলাভ । পক্ষে গলা ৃ 

শীদ! ফোঁটা আছে। বর্ণে পুং স্ত্রী বিভিন্ন। র 

দ্রামাম। -'য্য. সং দন্মম-_দগুঢকক।--শব্বকল্পে। 

ফা” দন্মামা)। বড় নাগরা। (অন্ত নাম 

ধামাম। ) । 

দামাল...ণ. (স' দস্ত1বা' আল-দস্তাল__ 

দ্রামাল)। ছুরস্ত, পঃ--দামাল ছাবাল 

ছুটি (ভাঃ)। 

বাপার, নৈমিত্তিক ব্যাপারে ব্যয়; ক্ষতি- 

পুরণ; কর্তব্য, ৫: জ-পীড়ির দা 

থাকুক সম্ভাষ ন| পাব (করিকঃ)। দার" 

ীস্ত..'ণ. (স)। নৈমিত্তিক কর্ম করিতে 

হইবে যাহাকে | কন্তাদায়.'*কন্যার বিবাহ" 

রূপ কর্ে ব্যয়। পিতৃ-মাতৃদায়''পিতামাতাঃ 

শাদ্ধাদি কর্মে ব্য়। গেটের দায়...ন্" 

চিন্ত।। দাঁয়-দৈব .*দীয়কর্ম ও দৈবকর্ম 

( গায় সহচর শব) । দায়ক , দায় এবং 

অন্য বিষয়, (দূফ| দেখ)। দায় গড়া 

কর্তব্য গ্রতিপাপনে বাধ্য €ওয়া। দায়ী 

এপ, (স১)। যাহাকে দায়ে পড়িতে 

হইয়াছে । 

 দ্বায়র, দায়ের গ. (ফা* দায়র)। | যাঙার 

নিশ্পতি করিতে হইবে | দ্বায়ের করা 

মকদম! বুভু করা (আদা?) দার 
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দায়েরী .*৭. যাক্ছ। বিচারনিমিত্ত উপস্থিত 

করা হইয়াছে 

দাঁয়রা...ষ্য. (আং দৌরা_ পরিভ্রমণ )। জজের 

বারা ফৌজদারী বিচাঁর। দায়রা সপরদদ 
করা ..জজের ফৌক্জদীরী বিচারে ফেল, 

দার ..প্রতায়, (ফাঁ*। তু" স* ধর) যার 

'আছে ব| ষে করে রাঁথে, গ্রা-জমির্দার 

যার জমি আছে, গড়ন-্দার-যে গড়ন 

করে অর্থাৎ গড়ে, শিঙ্ঞাদার__শৃর্জাধর, 

হিমূসাদার_-অংশর্দার (গ্রা+ অংশিদার )। 

দার... প্রত্যয়, কর্ম অর্থে । দারী .. প্রত্যয়, 

সম্বন্ধীয় অর্থে, ঞঃ_জমিদারী সেবেম্ত। | 

দারা... ( স* দারঃ__পুংলিঙ্া | বহুবচনে 

দারাঃ। এই বনুবচনে প্রয়োগ হইয়া 

থাকে। ভার্ধা। জায়াইথ পুং ভুমি দাগ; 

স্যাৎ-অঃ )। পত্বী, প£- দারা ভুত 

স্ত্রী ও কন্তা। 

দারী...যা. (স* ন্বার_পত্ী+ঈ-_বিশি্ট 
অর্থে। তু* ও* দারী-__বেস্তা )। স্ত্রীবিশিষ্, 

প্রঃ-দীরী সন্গ্যাপী করি আমারে কহিবে 

( চৈঃ চঃ)। ( অগ্রচলঃ)। 

দারু .'ষ্য, (সং বিদারক )। বারুদ। (এই 

অর্থ ওতে । বা*তে অগ্রীচলঃ )। 

দারু.'ষ্য, (ফা*)। মদ্দা। (ইত্তর লোকের 

ভাষায় )। 

দরুচিনী, দীরচিনী . যা, ( স* দার্-কাষ্; 
কাষ্ঠ মিষ্ট বলিয়া চিনী। স+ নাম গুত্বক্__ 

ত্বক_-বঙ্থল মিষ্ট বলিয়। )। দক্ষিণভারতের 
সুগন্ধ তরুবিশেষ (0106 (101081707 

01০6. ০101150000010 29719010010) 1 

পাত পুরু, উপর পিঠ চিন্বণ, ত্রি-শিরা। 
শুখন। ছাল পানের ও রাধিবার মশলা । 

তেজপাতের গাছও দেখিতে এই প্রকার। 

তেজপাঁতের ত্বককে লোকে দারুচিনী 
বলিয়া ভুল করে। তেজপাতের গাছ 

খাসিয়া! পাহাড়, ত্রিপুরা, ব্রহ্মদেশে জম্মে। 

দাবুত্রঙ্গ ''ষ্য. ( স* )। জগন্নাথ । দারুত্রঙ্গ 

'*"ষা, (স*)। বিশ্বকর্মা কবিকঃ)। দীবু- 
হরিদ্র। ষ্য, (স)। হিমালয়ের কণ্টকী ক্ষুপ- 
বিশেষ (738109113 ৪11550)1 কষ্ঠি 

হরিদ্রাবর্ণ, মূলও হরিদ্রাবর্ণ, তিন্ত। ওষধে 
লাগে। 

দারোগা .'ষ্য. (ফা* )। তত্বাবধায়ক ; পুলিশ 

চৌনীদার ও কনষ্টবলের নাক । দারোগা- 
গিরি '“ষ্য. দারোগার কর্ম। 

দারোয়ান (গ্রা* )''দরোয়ান দেখ । 

দাল য্য, (হি দাল)। দাইল দেখ। 

দালন| "'ষা. (স* দাগ _দলন+না )। দলিত 
করিয়া রাধা তারি, ঘণ্ট। 

দালান '.ষ্য. (ফা*। তু* স* অলিন্দ)। বৃহৎ 

কক্দ; অট্টালিকা । দর-দালান -কক্ষের 
অন্তর্গত কক্ষ, অটালিকার ঘেরা বাঁরাগ্ড। 

দাল।ল..ষ্য. (আত দলাল)। ক্যবিকুয়ের 

মধ্যস্ব | দালালি...দালালের কর্ম, দালালের 

প্রাপা বেতন। ফৌপল-দালালি "'( ফৌপল 

দেখ )। ফৌপল -ফাঁপ।+নারিকেল-__যে 

নারিকেলের অঙ্কুর উদ্গত হইতেছে, তৎ- 

তুল্য অসার দ্রব্যের বা কর্মের মধ্যথ, 

নিরর্থক মধ্যস্ব। 

দ্বালিম...ডাঁলিম দেখ। 
দাঁস...ফ্য. (স*)। ভূৃতা; দীবর, কৈবর্ত) 

শূদ্র জাতি। দাঁস-খৎ ''(পুর্বকালে, কোথাও 
কোথাও অদ্যাপি, দাগ-দাপীর ক্য়বিবৃয় 

হইত) । দীসবিক্য়পত্র, পু£- রাই পাঠাল 
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মোরে, দাসখৎ দেখাবার তরে (চণ্ডীঃ)। 

দাসী ..তৃত্য। 7 ধীবরী? শুন্র। (শুন্রা নারীর 

নামের পরে বসে)। (প্রকৃত দাসী_যে । 

নারী কয় কর৷ হইয়াছে । ইহা হইতে 

চাঁকরানী। কীতদাসী অর্থ ও'তে আছে )। 

অধুনা বা*তে দাসী শব স্থানে বী, চাকরাণী, 

গ্রচলঃ হইয়ছে।' 

দীস্ত।...ষ্য. ( স* দীঁসী শবের ষণতীর রূপ দাস্তাঃ। 

বোঁধ হয় দাস্তাঃ সদৃশী হইতে )। বিধবা 

শুদ্রার নামের পরে বসে। (সধবা কিংবা 

অবিবাহিতা শুদ্র! নারী__দাপসী )। 

দান্ত ..ষ্য. (ফা* দত্ত )। মলত্যাগ, বাহে ।! 

দান্ত থোল!-_-মল নির্গত হওয়া । 

দাহ...ফ্য. 'সং)। ভন্মীকরণ; শব-্দাহ; 

জাল, গাত্র দাই। 

দি."ধাতু, (স* দা ধাতু বা" দেআ, দেওয়!) 

ও* দেবা, হি* দেনা, 'ম* দেণে। চারি 

ভাষাতেই দি খ্বানে দে হইয়াছে )। দি-ই 

_ দান অর্পন শ্বাপন রক্ষা নির্বাহ সম্পাদন 

করি। দেওয়া, দেআ ॥ ( সদ! ধাতুর তুল্য 

বা" দি ধাতুর নাঁনা অর্থ হয় )। খণ দেওয়! 

__ অর্পণ ; শোঁধ দেওয়া_-খণ প্রত্যর্পণ; 

গ্রাণ দেওয়া_ত্যাগ ; কান দেওয়া 

শবণ; চোখ দেওয়।-_ দর্শন? সময় দেওয়া: 

- নির্দিষ্ট সময় বর্ধন; রোদে দেওয়া__ | 

স্বাপন; মন দেওয়!__ মনোযোগ; বাক্য, 

কথ। দেওয়া__প্রতিজ! ; কপাট দেওয়_ 

রোধ; পরীক্ষা! দেওয়! _-পরীক্ষাঁয় উপস্থিত ূ 

হইয়া উত্তর দান; ইত্যাদি। অন্ত কিয়ার 

সহিত কর্ম-নিষ্পত্তি বুঝায়। এ:--করাইয়া 

দেওয়া, শোনাইয়া দেওয়া, বলিয়। দেওয়া, 

খুলিয়া দেওয়া, ইত্যাদি । দেঅ| ( দেওয়া), 

থোআ--দান ও স্বাপন, দেওয়া । খাওয়া. 

দাওয়া-_( খাওয়া আছে বলিয়! দেওয়া ন 

হইয়। দাওয়া )_-স্বয়ং ভৌঞ্জন ও অন্তকে 

ভোজাদান। অনুজ্ঞ। পদে, দেও, দাও ছুই-ই 

হয়। (ব্যাকরণ দেখ )। দেআ..'ধাতু, 

( দি ধাতু আস্তে )। দেআন|॥ (দেওয়ান! 

রূপ দেওয়| রূপের তুল্য নিরর্থক )। (দিয়া 

দেনা দেখ )। 

দি, দিগ বিভন্ত, (স* আদি, আর্দিক 

হইতে | ব্যাকরণ দেখ )। বহ্বচনে, প্রঃ 

র _-বাঁলকরদি-কে বাঁলকর্দিগ-কে বলিবে। 

দিক, দ্বিগ-.ষ্য. (স" দিকৃ। স* দ্িশ, হইতে। 

ও* দ্বিগ )। পূর্বাদি দিক্) পারব পক্ষ, 

গ;-ব1 দিক্ - বাম পার, ছু দিক্ হারানা 

-_ছুই পক্ষ, ছুই কল্প; দশ মঙক। চৌদিক, 

চৌদিগ...চতুর্দিক । দিক্ বীধ ফ্য. বন্ধ 

হইতে গ্রামবক্ষার্থে গ্রাম সীমানায় বাধ। 

দিগ্বিদিক্ ''ষা (সৎ। প্রায় সহচর শব) 

চারি দ্রিক ও চারি বিদ্কৃ- চারদিকের 

মধ্যবর্তী প্রদেশ | দিগৃ-বি দিকৃজ্তানশৃল্'''গ. 

(স*)। দিশাহারা | 

দিক ..ণ. (আ")। বিরত্তু, ক্রিষ্ট। দিকৃদারি 

চা যা, বিরক্তি, ক্লেশ। দিক্ 

পিক ..ণ. (সিক--প্রচর শব্দ ?)। ত্য 

ৰ গু 

দিগ্গজ -.ফ্য. (স*ট। পুধাণে অষ্ট গঞ্জ দ্বার 

অষ্টদিক্ দিক্ ও বিদিক্) রক্ষিত হইয়াছে। 

দিগ গজ পঞ্চিত ''পাঞ্ডিত্যে দরিক্হস্তীতুলা। 

সর্বশান্ত্রের রক্ষক। দিগ দিগস্তর,'ঘ্য, ("| 

নানা দেশ। দিগতুল-''দিকত্রম। 

ূ দিগর...বিভত্তি, ফা')। এবং অন্যে, 

ফলমূল দিগর--ফলামূল গ্ভৃতি। 

1 

| 
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দিগাঁর, দিগের (পরঁ*)-''ষ্য, ( দিক +আর- 

যে দিক--দেশ রক্ষা করে)। চৌকীদার। 

প্রাচীনকাপে দিগাঁর নাম ছিল। কোটালের 
অধীনে দ্দিগার থাকিত। অদ্যাপি দিগার 

শর্ব প্রচলঃ আছে )। 

কোটাল প্রজ। 

দিগারি...ফ্য. দিগারের কর্ম গ্রঃ-_পঞ্চাশ 

কাহন চাই আমার দিগারি (কবিকঃ)। 

দিগার-কোটাল ..( সহচর শব্ধ )। চৌকী- 

দার। 

দিঠি .'ফ্য (স*দৃষ্টি)। দৃষ্টি, গাঃ_কি তুর 
ভঙ্গিম! দিঠি সুরঙ্গিমা যোৌগিজন মন হরে: 
(পদ্যে)) থাক মোর দিঠে (শুং পু$)-. 

দৃষ্টিতে-_-নিকটে) দ্বাদশ অঙ্কুলী করিয়া 

শঙ্কু দ্বারা ছায়া প'রমাণ করিতে “স্থ 

মণ্ডলে দৃষ্টি দিয়া” অর্থ হয় না। ্ 

করিতে হইবে, হূর্ষের দিকে রাখিয়া বা 

ধ।রয়া | 

দিঢ় (প্রা')''ণ. (সং দৃড়)। দৃঢ়। 
দিদী, দি্দ ''ষ্য. (হি* জীজী। দগ্বানেজ ৃ 

হয়। ও* পাজপরিবারে জেজে, অন্থাত্র অগ্না। 

স* ছুহিতা--পাঁলি ধি হইতে ধি-ধি_- 

দিদি? বোধ হয় দাদ! হইতে দাদী-দিদী) 

জ্যোষ্ঠা ভগিনী । দিদী-ম|. ঠাকুর-মা, 

পিতামহী মাতামহী (সপ্বোধনে)। দিদী- 
্বাশূড়ী-. "শ্বশুরের মাত] । 

দিন-.*ষ্য. (দ*)। স্ুর্যোদয় হইতে অপর 

হুর্ষেদয় (দ্বিবম)) সূর্যোদয় হইতে স্থর্যাস্ত 

পর্ষস্ত সময় (দিবা), পঃ--দিনের বেলা, 

দিনমান-_দিন পরিমাণ) সময়, গা: 

দিণ থাকিতে টাকার জোগাড় করা। 

গ্রঃ--দিগার 

সর্দার সকল তার 

দিনক্ষণ ..( স*। সহচর শবধ)। শুভ 
| দিন। দিনকাল...(স*। সহচর শব্ব)। 

কাল, $--যে দিনকাল পড়িয়াছে। 
. দিনরীত, দিনরাত, রীতদিন, রাতদিন .. 

রাত্রিদিন, অহৌরাত্র ; নিরস্তর। দিনে- 
দুপরে "দিনের বেল, দুপ্রহুর সময়ে । বড় 

দিন '.খিষ্ট'জন্ম উপলক্ষে খিষ্টানদিগের পর্ব 
| (উৎসব বলিয়। বিশেষণ, বড়)। আজ 

মাসের ক দ্িন-*'সৌর মাসের দিনসঙ্থ্য। | 

না 

ৰ 

আজ পীচদ্দিন বা পাই, বারদিন বা 

বারই, (দিন_-ই)| চিরদিন-.-দীর্ঘকাল, 
ঞ8--চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ আর 

ন! দিব ছাড়িয়া (জ্ঞানদাদ)। 

 দিনায় .'ষ্য, সে* দৈনিক 1)। দৈনিক, গঃ-- 
কাঠি হৃর্ধ্যমণ্ডলে দিয় দিঠি (খন রঃ | দিনায় রোজনাম!-দৈনিক আয়ব্য় হিসাব 

(জমিঃ)। 
দিনামার-''ষা. (ইঃ 196010911)। ডেনমার্ক 

দেশীয় লোক, ভাষ!। | 

র দিনিক|, দিনক।.''ষ্য, (স* দ্বিনিকা)। এক 

_. দ্বিন ক্কত কর্মের ৰেতন, একদিন নিমিত্ত 

ভৃত্য। 

দিবস ''ষ্য. *(স*)। অহোরাত্র। বা'তে 

কুর্যোদয় হইতে পরন্থর্যোদয়। এই হেতু 

সোমবার রাত্রি বলিলে সোমবার দিন ও 

সে দিনের রাত্রি বুঝিতে হয়। 

দিবা..-ষ্য, : স*)। সুর্যোদয় হইতে অন্ত 

পর্যস্ত কাল, 8 দিবামান। দিবানিশি... 

(নিশ দেখ)। দ্িবারাত্রি। 

দবি-দিবি '.ষ্য, (1 ই*তেও 10151-10151)। 

কৃষ্ণচুড়াদিব্গের ছোট তুবিশেষ.(525991- 

01719. ০011212. 10106 

58180) | আঁমেরিক! হইতে আনীত! 

48010611081) 
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ফুল ছোট ছোট হনুদা, শরৎকালে ফুটে। | কত আছে আনে (জানদাঁস) । (জপ্রটল?)। 

শৃ্টী পাক-দেওয়া। কষায় রসের জন্য | দিশ-পাশ '( দিশ_দিক, পার্্ব_পাঁশ; 

গ্রসিদ্ ৷ বোদ্াই প্রদেশে গাছ জন্সিতেছে। : অতএব সহচর শব্ধ )। দিক? লেখা-জোখা, 

দিবব (গ্রী') ''ষ্য. (স* জ্ব্য)। ভ্রব্য। গণন|); রীতি ( স" দিশ, দিক অর্থে রীতি 

: দিবিব (গ্রা*)...ষ্য. (স* দিবা)। শপথ, (দিবিব] আছে) প্রাঃ--কাজের দিশপাশ নাই। 

করা, গালা )। .প. মনোহর, প্রঃ_দিবিব | দিশা ''ষ্য, (স*)। দিক, রীতি, সান, 

ছেলেটি। ও প্রঃ-কাজের দিশ! পাওয়! যায় ন!) প্রঃ 

দিমীক'''দেমাক দেখ । ৰ ফিরে যায় বাঁসা না! পায় দির্শা (খনার 

দিয়ড়ি ..খ্য. (স* দীপ্তি। “জলত্ত দীপতি”_. | বচন); ততঃ কথাদিশা ( চৈতহ্যমঙ্গল )-- 

কৃত্তিঃ অরং)। মশাল, গীঃদ্রিয়ড়ি ধরে! কথার স্থুর (ও*তে দিশা-_ গানের স্থুর)। 

দানাগণ (কবিকঃ)1। (এখন কেবল দির্শা-হারা ''প. দিক্ত্রান্ত। দিশ| লাগা 

উপমায় দিয়ড়ি শষ চলিত আছে, প্রদ্দীপ দিশাহারা হওয়া | 

যখন অত্যন্ত দীপ্ত হইয়া উঠে, তখন বলা : দিষট (থা) "৭. (স* দৃষ্ট। দৃষ্ট। দিষটাস্ত 

যার, যেন দিশনড়ি জলিতেছে। স* দীপিক। : (প্রাণ) "যয, (' দৃষ্স্ত)। উপমান, দৃষ্টান্ত । 

__ মশাল)। ..।. দি (প্রা “যয, (স' দৃষ্টি | তুণদিঠি)। দৃষ্টি 

দিয়...ব্য. (সৎ দ্বারা হইতে? ৰ্য।করণ দেখ।।। দিসি ফা, (স* দিৰস)। দিবস, প্রা 

বারা, ৫:-_ছুরি দিয়া কার্টা, কলম দিয়া ূ নিশি-দিসি কাদি (চওীঃ), নিশি-দদিসি 

লেখা । (দি ধাতু ধরিলে অর্থ হয় না| তুয়া সেৰি রচিল মুকুন্দ কবি (কৰিকঃ)) 

স* আ-দা! ধাতু হইতে পারে )। | -_দ্দিবানিশি। (নিশি ইকারাস্ত হওয়াতে 

দিযালা..দেআলা! দেখ । 1 দিসি ইকারা্)। 

দিয়ালী-..ষ্য. (স* দীপাঁৰলী, দিপালী)। দস্তা ''ষ্য, (ফা* দস্তা )। ২৪ তা কাগজ) 

কাঁঠিক অমাবস্তায় দীপাবলী-উৎসব। । হামামের ভাটি ( হামামদিস্তা--খল ও 

দিয়াশলাই..'যা, (স* দীপশলাকা)। দীগ-. মুধল)। 

শলাকা।  দীঘল...প. (স* দীর্ঘদীঘর_দীঘল)। 

দিল...ফ্য. (ফা) মন। দিল-খোষ '' | দীর্ঘ। দীঘলিয়া"''ণ. (দিঘল+ইয়! )। 

প্রফুল্পমন) যে বা! যাহ| মন প্রজ্ু্প করে। দীর্ঘ, দীর্ঘগ্র।য় 

দিল-দরিয়! -সমুদ্রতুল্য বদান্ত। দিলদার দীঘি...ষ্য. ( স* দীর্ঘিকা )। বৃহৎ সরোবর । 

,*,প, মহানুভব । বে-দিল-''ণ. অনিচ্ছুক । দীন...প. (স*)। দরিদ্র, হুঃখিত। দীন-দুঃখী, 

দিলাসা...য্য, (ফা*_সান্বনা )। শগথ। দীন-দরিদ্র) দীন-হীন'' ণ. (স*। সহঠ? 

দিশ্লীকা-লাডড....দিস্লী নগরে প্রন্তত লাড় | শব) দুঃখী, দরিদ্র । 

দেখিতে স্ুদার, কিস্ত, শ্বাদে কদর্ষ। দীন...ফ্য. (আঁ* )। ধর্ম। মুসলমান ধর্ম | বে- 

দিশ..ফ্য, (স*)। দিক্, গ্রঃ_চৌদিশে | দীন'৭। অধান়িক। 
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দয়া, দী. ম্য, (সঃ হ্বীপ। ব্যাকরণ দেখ )। অযোগ্য) কোন "কানের ময়। দু-এক, 

জুল বেষ্রিত ভূমি. নূতন উৎপন্ন ভূমিখ্ড। দু-তিন, ছু-চারি'''অত্যন্পসঙ্ধ্যক | - . | 
ছ..ধাতু, ছহ ধাতু দেখ । ছুকাঠি "ম্য (দুই+কাঠি)। চুইটা কাঠি, 
ছ''ছই দ্েখ। সমাসে ছই স্থানে চুদো: প্রঃ_ছুকাঠি বান্ধাইলে ঝগড়া হয়। 
হয়। প্রঃ-_চুখানি, ছু-তলা, ছু-কাহি। . ছুকুল -'্য. (ছুই +কুল)। ছুই বংশ, মাতৃকুল 

হঃখিত ''গ. (স*)। ছুংঙগী, দরিদ্র, £-; পিতৃকুল। ৃ 
দুঃখিত কাক্নাল আমি করায় তোজন: ছু-কুল' হয, (দুই +ুল )। নদীর ছুই ওট। 
(চৈঃ৮৫)। (ওতে )। & ব্য. (স* ছুঃখ )। ছুঃখ) করেশ। দুখী... 

ছঅ "৭. ( স* ছূর্ভাগ )। ছূর্ভাগ্য ( ধিক্কারে)। (স* ছঃখী)। ছুঃখী সত্রী* দুখিনী। 
"যা, (স" ধৃত হইতে । ধুৎ দেখ্স)।.. ৫ 'সখ-দুঃখ। 

না 

| 
| 

ভসিত, নিরস্ত, নিন্দায়, ত৫--ছঅ। হেরে হেরে নার, 'ফ্য (ছুই খানা )। দুই খণ্ড, ছুই 

গেল। স্বান, গঃ--ছুটা হুখানে হইলেই মঞ্জাল 

দুঅ-ভাষ| ''ষ্, (স* দ্বিভাষ। )। দ্বিমত, | --যেমন সস্তান-প্রদবকালে। 

সন্দেহ। ৷ ছুগগণ্ধ (গ্রা* ):০৭ (স* হর্গধ। গালি 

ছআ-ভূআ! '“ষা, (বোধ হয় দ্বভাষা হইতে )। ! ছুগ্গণ্ধ )। ছুগশ্ধ। 
সনেহ। পাঃ--ছুই এক মাসে রঞ্জা করে ছুগ্ধাল..'ণ, (সং হুগধ+বা' আল )। দুধাল, 

দুম-ভূয়।। তিন এক মাস হতে চিন্ধ গেল প্রঃ ছুগ্ালঃধেনু ( কৃতিঃ, অযে! )। 
পাওয়া ॥ (ম্2--ছুই এক মাসে গর্ভের ছুচাল! ''চাল দ্েখ। 

লক্ষণে সন্দেহ ছিল। (দুয়া-তুয়া! বানান ছু-চোথুয়া, ছু-চোঁখো ' ৭. (ছুই+চোখ+ 
আছে। শবটি গ্রায় অপ্রচলঃ )। | উয়া)। ছুই দিকে_ভাল মন--হিত 

ছ-আওরি..ণ. (ছুৰার হইতে ।তু* দোবারা)। ; অহিত-দৃষ্টি যার। 
দুই বাঁর করিয়।। দু-টানা ''ণ. ছুই দিকে মনের টান যাঁর। 

ছুনানি .'ফ্য. টাকার অষ্টমাংশ মুদ্র!। টাকা ছুড়-ছড়, ছর্-ছুর .*ব্য. (দড়-দড়, দুর্ছুর 

দেখ। দেখ )। ষ* ছুল ধাতু আসে )। গর্জনে, 

ছুই ..৭. ষ্য. (স* দ্বৌ)। ছুই সঙ্খক, ছুই | প্রাঃমেঘ ছুড় ছড় করে-েন বিদীর্ণ 
সঙ্ঘ্যা। ২। (অন্য শবের সহুত সমাসে : হইতে থাকে; হুড়-হড় ছুড়-ছুড় করে 

পূর্বে বসিলে ছুই স্বানে ছু, দে! হয়| যথা, | বিমুখিয় ঝড় (কবিকঃ)__ঝড়ের গর্জনে । 

দু-গুণ, ছু-বার, দু-তল!, দে|-কর, দ্রে-রস1)। | ছুৎ.**ব্য. ধুৎ দেখ । 
ছই. এ যাওয়া__মলত্যাগের অনুমতি পাই- । ছুতীয়। ( গ্রা.."ষ্য. (স* দ্বিতীয়া । ও* দুতীয়া, 

বার নিমিত্ত গুরুমশায়কে পাঠশাশার | হি* ছৃতীয়। )। দ্বিতীয়। তিথি | 

পড়,য়! ছুই অর্ভী,লী প্রদর্শন করে। ছুই-এর ছায়া ছ'দ্ো...ণ. (স* ছন্দ ইয়া )। কলহ- 

বাহির, দ্ুইএর বার ..ইহা। উহার বাহির, ' কারী, এবগুঁযা। 
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দুধ...ফ্য. (স* দুগ্ধ ।ও* ছুধ; প্রায়ই, নিত্যানি 

_ নিত্য যে পানি লাগে; হি" মণ দুধ )। 

স্তনদুগ্ধ, বৃক্ষাদির ক্ষীর বা শাদ। রস। ছুধ 

আঁওটানা,ফুটানা, জাল'দে ওয়!--পাঁক করা। 

দুধ ছেঁড়া, কাটা-_বিকৃত হওয়া |. ছুধের 

বেসালি, ছুধের কেঁড়্যে..'দেখ ৷ ছুখের 

বলক তোলা_-বলক দেখ । দুধ দেওয়া 

দুাদান, পানার্থে দান, ছুধ খাইতে 

দেওয়া । দুধ তোলা--বমন। ছধ নামা 

স্তনে তুধ আস! কুলায় শুষে ছুধ খায়- 

নবজাত শিশুকে কুলাতে শৌআনা হ্ইয়! 

থাকে; উৎপ্রেক্ষায়, তততুল্য শিশু। কচি 

ছেলে তলায় ছুধ খায় _উৎপ্রেক্ষায়, নব 

জাত শিশু যে কিছু বুঝে না, জানে না! 

গল। টিপিলে ছুধ বাহিরার়_-এত শিশু যে 

দুগ্ধ পান করিয়া জীবিত আছে। দুধের 

ছেলে . ছুগ্ধপৌষ্য শিশু | ছুধে-আলত। 

..*প, দুধে অল্প অলন্ত মিশীইলে যে রঙ্জা 

হয়, পাটলবর্ণ। দুধ-কলমী ..কলমী দেখ । 

দুধ-কম্বল - গ্রাসবের পূর্বে গাভীর দুগ্ধ 

সঞ্চার হেতু স্তনের নিকটবর্তী স্বানের 

স্বীতি। (কম্বল, তু" গলকম্বল)| ছুধ- 

কুস্থমা '“ষ্য. ছুধ দিয়া ঘোট! সিদ্ধ, 

গঃ_ দুধ কুমুস্তাঁয় আঙ্জি হয়েছে বাসনা 

(ভাঃ)--(কুন্স্ত। অর্থে সিদিধ নাই। 

কুন্গম__বোধ হয় দিদ্ধির কুল জট। | 

পাঁতার সন্ত ফুলও ঘোটা হয়)। 

দুধ-খড়ী ..ষ্য (স* ' ছুগ্ধপাঁষাণ )। শ্বেত" 

বর্ণ পাথর, এমন খড়ী যাহ! দিয়! শাদা 

লিখিতে পারা যায়, কিন্ত, ফুলথড়ী নহে। 

ছুধিয়া ''ণ. (ছুধ+ইয়।)। ছুগ্ধযুক্ত, 

দুধের তুল্য। ছুধিয়া কেচে '"কেচো 
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দেখ। ছুধিয়! দাত ''দাত দেখ । ছুষিয়া- 

লতা...ফ্য, (স* নাম হুগ্ধিকা, তিন্ত' 

দুগ্ধ )। অর্কাদিবর্গের দীর্থাযুঃ লতা. 

বিশেষ (0%/3661108. 65০019100010 ) 

পাতা সরু, ফুল বড় বড় শাদা, তিতরে 

গৌলাগী। শ্রীক্মকালে পাত! ঝরিয়া গড়ে। 

বীজে ডুলা আছে। গাছ বেড়ায় চড়ে, 

জঞ্জাল করিয়! থাকে । গাছের রম দুধের 

মতন বলিয়! নাম। 

দু'ধারী-..ণ. (ছই+ধার1ঈ)। ছুই পারে 

অবস্থিত, গাঃ-_দুধারী দৌকান । 

ছুধাল...ণ. (দুধ+আল)। যে (গাই) ছুধ 

| দিতেছে, যে অধিক দুধ দেয়। (খাড় 

ূ গাই--যে গাই ছুধ ছাড়াইয়াছে )। 

. ছুন...ণ. ( স* দ্বিগুণ )। তাল দেখ। 

 ছনা..ব (ষ* ছিগুণ)| দিগুণ, প্রাঃছুন 
|. দাম) ছুনা বর্ষ। উনা শীত-ষে বৎসর 

অধিক বর্ষ। হয়, সে বৎসর শীত কম হয়। 

তুনিয়! '“ষ্য, (আ* )। জগৎ্। দুনিয়া -দারি-"' 

জগতের কাঁভ, সংসারধর্ম। ছুনিয়া-দারি 

মুসাফীরি সেরেফ আনা জানা _মুসাঁফীর 

যেমন কোথাও স্বায়ী হয় না, লোকও 

তৈমন সংসারে আসতেছে যাইতেছে । 

দুপ ..বা, (সং স্তুপ হইতে )। স্তুপের পঠন' 

শবে ( প্রীয়ই ধুপ )। ছুপ্দাপ "বা. (দাগ 

__গ্রচর শব )। ছুপ্ শব্দে 

ঢুপর ..ষা. ( স* দ্বিগপ্রহর )। দুই প্রহর বেলা, 

মধ্যাহব কাল। ছুপহরিয়। ''ষা. (হি ৪" 

নাম)। বীধুলী দেখ । পুষ্পশীকবিশেষ। 

দেঁড় হাত উচা হয় । ফুল গাঢ় রন্তুবর্ণ, সাত 

রাত্রি ফুটে। মধ্যাহে ফুল ফুটে বলিয়া নাম। 

বন্য গাছ, কিন্তু) উদ্যানের শোতা | 
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ছু'পাক'*৭. (সম্দধিপক)। ছুইবার পন্ক; ছুই- | ছুয়ার...ফ্য, (স* ঘবার)। ছার, গঃ__কুঠার 
বারপাক দেওয়! হইয়াছে যে দোড়ী বাঁ. কোদালি লহ দুয়ার করিতে (চৈঃ চঃ); 
হৃতা। দ্বারপিপ্ডী, ওাঃ-_ছুয়ারে বসিয়া ভাত থাই। 

দুফাল.'ণ. ( ছুই ফালি)। ছুইফালি বা খ্চ ঘর-ছুয়ার "গৃহ ও দ্বার, গৃহ। ছুয়ারী-..ফ্য, 

করা হইয়াছে যাহা, ৫ -শরে বিদ্ধে ছুফাল ৷ (স* দ্বারী)। বারী, দ্বারপাল। ছুয়ার-রোধি, 
করিতে পারি সিলে (মা১--শিলাকে । [ ছুয়াররৌধি."ষ্য, দ্বারের মাথার কাথ ষে 

দুববল (গ্রা* ) '*ছুর্বল | কাঠ ব। বাশ ধরিয়া রাখে) যাহা দ্বারের 
দুববা (গ্রা* )-"'দুর্বা দেখ । উধ্বদেশ রোধ করে। 
দু-ভাঁপ "৭. দুইবার ভাঁপানা, যেমন চীল। দুর্-ছঃ''ব্য, ( স' দু ধাতু ভয়ে)। ভয়েবুক 

(ভাপা দেখ )। ছুর-ছর করে 8 হিয়া কাপে ছুর্ছুর 

দুমছুম.' দমদম দেখ ' পাছে যাই মরে হে (ভাঃ)। ছুর্হ্রামি। 

দুমড়! (গ্রা*)..' ধাতু, (ছু-মুখ +ড়া-ছুমুহড়া | (দর্দর দেখ )। 

_ছুমড়া। কলিকাতায় )। ছুমড়াই_- : ছরদৃষ্ট (গ্রা* ছুরাদ্ট)*ফ্য. (স* ছররৃষ্ট)। 

মুড়ি, ভাঁজ করি। ছুমড়ান! ॥ দুর্ভাগ্য। 

ছু মনা ''ণ. (স" দ্বিমনাঃ)। ছই দ্বিকে মন: ছুরন্ত'''ণ. (স*। তু" ফা দরন্দা)। ছুর্দম, 

ঘাইভেছে যাঁর, যাঁর সংশয় যায় নাই । €1£--পিরীতি ছুরস্ত কে বলে ভাল (চণ্ডীঃ)। 

দুমাল। “৭, ভা'জালে দুইটা মাল! হইতে গারে, ৷ ছুরস্ত-পন1.."পনা প্রতায় )। ছুষ্টামি। 
এমন পাক! €নারিকেল)। হুরস্ত,**ফ্য, (196 100191008 910101611-- 

দরমুখা-ছুনুখো সাপ "'ষ্য (সণ দ্বিমুখ _হাজসর্পে :. হইতে )। আমেরিকার কীট। ক্ষুপবিশেষ। 

বৈদাকঃ।  ছুমুখ+আ) ছুমুখ+উয়া_ | বেড়ার নিমিত্ত আধুনিক বাগানে রোপিত 

দযুখ্য|-ছুমুখো)। মাঁটিয় রঙ্গের ছোট ৃ হঈতেছে। মানুষ অপেক্ষা কিছু উচা হয়। 

মর্পবশেষ। মুখ ও পুচ্ছ-প্রান্ত দেখিতে ] ফুল নীলবর্ণ, থোঁবা থোব| হয়। ফল মটরের 
এব প্রকার বলিয়া নাম। মতন, নারঙ্বর্ণ। 

্থা...ফ্য. (ফা* ছুম-_ পুচ্ছ। ছুম্বক _বৈদ্যকঃ)। | ছুরমুশ ''ষ্য. (স* দ্র/ম-শীথা ? হি* ছুরমচ, 
গাড়লবিশেষ ॥ এই গাড়লের পুচ্ছ মেদল ] ছুরমট। ধুরমুশ দেখ)। ভারী মুগুর বা 

৪ স্কীত হয়। পিটন| | 'ছুরমুশ কর।-ছুরমুশ দিয়! পেটা । 

হয়ম, দোঁয়েম '.ণ. (ফা ছুয়ম)। দ্বিতীয়, : ছুরস্ত ''ণ. (ফাঁ*)। ঠিক, যথার্থ। লেফাফা 

দ্বিতীয় শ্রেণীর দুরস্ত '.কাগজপত্রে ঠিক (কাজে নয় )। 
দয়া এ, (স* দুর্ভাগা )। ছুর্ভাগা,- ছুয়া রাণী | ছুরালভ। "'ষ্য. (স*। ছুর্লতা। অন্ত স'নাম 
আর স্থুয়া রাণী। প্রী:__ঞ্বের জননী হৈল। য্বাসা)। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্লের কা) 

স্বামীতে দুর্ভাগ! ( চৈতন্তমঙ্গল ,_ছুযা। ক্ষুপবিশেষ (4১110881 ঢা৪ম101010 01 

দয়াদশা'গ্রা")...৭. (স* দ্বাদশী। | দ্বাদশী তিথ্ঘ। : ছুরী...ষ্য. (ছুই হইতে)। ছুই ফৌটাযুন্ত তাস। 
€৯ 
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টিন টি বির
 

রগ ( ্র" ঢুগ্গা ) "ফা, (স* )। ছূ্গাদেবী ছুলিচা ..ফ্য. (দরী+চা- ছোট দরী?) 

দুর্গা বল-_মিথ্যা কথনে বা শ্রবণে ষে পাপ কাপাঁন সুতার ছোট গালিচা । 

হয়, তাহ। নষ্ট করিতে হুর্গা৷ নাঁম উচ্চারণ। : ছুলিয়া, ছুল্যে “'ফ্য. (স* দোলা+বা ইয়া. 

ছু! বলিয়া বাহির হওয়া-াঁনার পুথে 

দুর্গতিহারিণী ছুর্গার শরণ-ভিক্ষা । 

দুর্ঘোর...ণ. (স* )। অতি ভয়ানক । 

দেলিয়)। দৌলাবাহী। দোল।"পাঁলকী- 

বাহক হিন্দুজাঁতবিশেষ। স্ত্রী” ছুলিয়ানী, 

দুলেনী। 

দ্য ণ. (স*)। 'দু্ঘ্। পা ছ্্দদ্য : ছুষ'"ধাতু" (স* ছষ ধাতু )। ছুষি_দৌধী 

প্রতাপ | 

ূ্দাস্ত...ণ, ( স*)। দুরস্ত। 

দুর্যোগ-“ফ্য. (সং) ছুর্দিন, বৃষ্টিবাদলা। 

ছুল...ধাতু, (স' ছুল ধাতু )। ছুলি_বুলি, 

দোল খাই। দোলা, ছুলন ॥ দোলা." 'ধাঁতু, 

দুল ধাতু আস্তে )। দৌলান|॥ ছুল-'নারী- 

দিগের কানের ন্বর্ণালগকারবিশেষ। আকার 

করি, দোষ দিই। দোষাঁ॥ দোঁষ.''য্য, 

( স*)। অপরাধ । 

ছুষ্থ-''ষ্য, (স*)। ছুঃখ, প্রাঃ--অপার 

আননে' দুষখ জন্মাইলি চিত্তে ' (মাঃ)। 

(প্রায়ই গ্রা* প্রয়োগ )। ছুষ্থী'' ৭. (স)। 

দুঃখী । স্ত্রী* দুষ্থিনী ( পন্যে )। 

ু্ট...ণ. (স* )। ছুর্জন। ুষ্টামি-.ষ্য. (ছুষ্ট+ 

আঁমি)। দুষ্ট ব্যবহার। ছুষ্টপনা .'যা, 

(গনা গ্রতায়)। দুষ্ট ব্যবহার । নষ্ট-ুষ্ট ' ৭ 

(স*। সহচর শব্ধ )। দোষী, কুচরিত্র। 

চুপ্পাচ্য.''ণ. ( স' ছুণ্পচ )। বিলে জীর্ণ হয 

যাহা, গ--( গ্রবৌধচন্দ্রকা )। 

দুষ্মন ''ষ্য. (ফাঁ*। তু" স' দুষ্টমন| )। শত্রু | 

দৌলে যে? হি* ছুলার-স্সেহ)। পিতা দু্মনি.'+ষ্য, শত্র/তা। ছুষ্মন চেহারা 

মাতার আদরে কোলে যে দোল খায়, গঃ_- | শত্রুর আকার? বিকট আঁকার । 

আল! ঘরের ছুলার মত ঢলিতে টলিতে ূ ছুসর। ''দোসরা দেখ । 

( গ্রবোধচন্জিকা ); তাছে বাপের ছুলাল নহ | ছু-্থতী "৭. (ছই+স্থর+ঈ )| ছুই খাই 

( চৈতন্যমঙল )। (২) দোলনবিশিষ্ট, পঃ-"| হ্মতাঁয় নিগিত। 

তরল তাল, গতি ছুলীল, নাচে'নটিনী নটন: | ছু ছূ...ধাতু, (স" ুহ ধাতু)। ছুহি। ঢুই- 

স্বর (জ্ঞানদীস )। আলালের ঘরের ছুলাল ূ দৌহন করি। দোহা, দোআ। দোহাল। 

..আলা--ধনবান্ ব্যক্তির আদরিয়! পুক্র। ূ দৌআল..'যে গাই দৌহে। দোহা, দো 

ত্র ছুলালী, প্রঃ-_বাঁপের ছলালী ছিলি. '*'ধাতু' (দুহ, ছু ধাতু আস্তে )। দৌহাই 

তাঁহে তিলাঞ্জলি দিলি (রামপ্রসাদের বিদ্যা | দোআই--ছুগ্ধ দৌহন করাই; ভারবহণে 

স্থনর )। ছুলালটাপা-..( আধুনিক নাম )। শিক্ষিত বা সমর্থ করাই। দৌহানা, 

টাপা দেখ । দোআন! ॥ দোআনা বলদ'''যে বলদ 

নিমফলের মতন | দৌলে বলিয় নাম। 

ছুষাকি-..ঘ্য. (ঢুল ধাতু)। ঘোড়ার চালিবিশেষ। 

ছুল-ছুল...ব্য, (স+ ছুল ধাতু )| দোলনে, 

পঃবেখুন দোলে ছুলংছুল ( ছেলেদের ূ 

ছড়ায়)। 

ছুলাল .'ণ. (ছুল ধাতু হইতে । ছুল+আল-_ 
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ভারবহন করিতে শেখান হইয়াছে। দৃষ্টাস্তে, 
এঁড়ো গরু তো টেনে দো-এক ব্যক্তির 
দুধ দরকার | দোহাল বলিল, গোহালে সব 

পড়ো গোরু। তখন উত্তর হইল, তবে 

টানিয়। দোহ। অর্থাৎ গরজের তুল্য বালাই 

নাই। হাতদোহা করা-_ষে গাইর বাছুর 

নষ্ট হইয়াছে, তাহাকে বাছুর দ্বারা ন 

পানাইয়। দোহা । 

দু'হা, দুহা-.'ষা, (ছুই হইতে । প্রাচীন বা" 
অন্ত রূপ, দৌহা। ও*)। ছুই জনা। ছুঁহে 

দুই জনে। ছু'হার, ছু হাকাঁর ''ছুজনের। 

দুহাঁতিয়া, ছু-হেত্যে-''ণ. (ছুই হাঁত+ইয়|)। 

ছুই হাত পরিমিত; ছুই হস্তে ধৃত, গ্া-- | 

দুহাতিয়! বাড়ি। 

দৃতী''*যা, 

সখীসম্বাদ গানে বৃন্দ সখী । 

দূর (গ্রাঃ ধুর)...ণ. (স*। ফা" দুব) নিকট 

নহে, প্রাঃ-দুর দেশ । ষ্য. দূর দেশ, পঃ-- 
দুরের কথা । দুরাত্তর'''ষ্য, অতি দুর দেশ। 
দুরাদুর.*'ণ. ( দুর+অদুর )। অতি দুরবর্তা। 

দুব হ_নিকট হইতে যাঁ। দুর্-দুব করা 

দুরে যা দুরে যা বলা । দুর ছি করা-_-অবজ্ঞ! 

স্চক বাঁক্য কহ! । ( অপ্রিয় মানুষ ও প্রাণী 

মাত্রকেই “দূর দুর শব্দে তাড়ান। হয়। ছিঃ, 
ছিছি শব আজকীগ ইতর প্রাণীর প্রতি 
্রযুন্ত হয় ন। কিন্ত; তু' ছি ছি বলে ঠেলে! 
ফেলে রর দিল রড় (মাঠ, তু* ও* মং 

ট্ঃ ছুঃ) 

দ্বীন যা, রা দুরবীক্ষণ। হি" )। দুরবর্তা 

বস্ত। দেখিবার যন্ত্রবিশেষ ((618500৩ )। 
রব পর ছুবব| )...ষ্য. (স* )। ধান্তাদিবর্গের 

প্রসিদ্ধ তৃণবিশেষ (00991) ৫8০1": 

[ 

(স*)। বার্তাবাহনী বা কুট্নী) 

107) । দীর্ঘায়ু লতানিয়া ঘাস। হাড়ে দুরব 
গজানা--খাইতে না পাইয়। মরিয়! হাড় 
মাটিতে পরিণত হইলে তাহাতে ঘাস গজানা 
-ভতসনায়। 

দৃষ্ট .'ফ্য. (সঃ দৃষ্টি, ই লুপ্ত )। দৃষ্টি, প্রঃ_- 

_ খরতর দৃষ্টে (কবিকঃ), যার দুষ্ট মৃত্যু হরে 
(ভাঃ)। তদ্দষ্টে .-তহি| দৃষ্টি করিয়া। 

দে ''ষ্য. (স* দেহ)। দেহ.( প্রাচীন পদে )। 

দে..'ষ্য. (স* দেব হইতে। অন্যান্ত ভাষায় 

দেও)। হিন্দুজাঁতির পদবীবিশেষ। 

দেঅর.''ষা, (ম* দেবর )। শ্বামীর কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা (সম্বোধনে ঠাকুর-গে| )। 
দেআলা...ষ্. (স* দেবালয়। দেহারা দেখ)। 

দ্গধপোষা শিশুব স্বপ্নে হাস্য, যেন দেবালয় 

দেখিয়। আনন্দ প্রকাশ | ( দেয়াল! দেখা )। 

_ দেউটি..য্. (স* দীপ্তি। দিয়ড়ি দেখ)। 

মশাল, গ্রাঃ-সন্ধ্যাতে দেউটি সবে আলে 
ঘরে ঘরে (চৈঃ চঃ) ; (কৰিকঃ)। 

দেউড়ি'"'ষ্য, (স* দেঅলী। ও* দেঅড়ি)। 

বাটার মুখ্য দ্বার, গঃ--বরাতি দেউটি নাহি 
ছাড়ে (কবিকঃ),_-বরাতি-_-বরযাত্রী। 

( আজকীল শহরে ফাটক বলে) গ্রামে 
ফাটক অর্থে কারাগার )। 

দেউল..'ব্য. (স* দেব্তকুল)। দেব-মন্দির | 
দেউল দেওয়া-_দেউল নির্মাণ করানা। 

দেউল-দেহারা..“ষ্য. (সহচর শব্ষ।। দেউল। 

৷ দেউলা, দেউলিয়া-.ফ্য. (স* দেৰল--দেউল 
1আ, ইয়1)। দেব-প্রতিমা-পরিচারক। 

( শৃং পু দেউল্যা )। স্ত্রী, দেউলানী। 
দেউল৷...ণ. (হিং দিবালা । স* দীপ+-আলা)। 

নিঃসন্বল। (ব্যবসায়ী নিঃসম্বল হইলে সে 

অবস্থ। জানাইবার অভিপ্রায়ে বাড়ীতে 
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দিবসে দীপ জালিয়া রাখে )। )17391- 
৬০76) 

দেওতাড়া, দেভাবা ''য্/. ( স* দেবতা, দেব- | 
দাঁলী)। ধান্তাদ্দিবর্গের প্রায় সোজা ঘাস- 

বিশেষ (01990501% ০81100509 )। | 

দেওয়া ''দি ধাতু দেখ। 

দেওয়ান .“ফ্য. (ফা* দীবান )। রাজস্বমন্্রী। 
দেওয়ানি..'দ্রেওয়ানের কর্ম । দেওয়ানী,** 

দেওয়ানের যোগা, অর্থঅধিকারসম্থণ্ধীয় 

( আদাঃ)। (দেওয়ান ফা* দীবান-_রাজ- 

: সভ||॥ ইহা হইতে, দেওয়ানী আম... 
রাঁজসভা, দেওয়ানী খাদ ''মন্ত্রীগণের 

বিচারালয়)। দেওয়ানজী ..দেওয়ান-মহাশয় 

(জী দেখ)। 

দেওয়াল '*ফষ্য. ( ফাঁ* দীৰার )। প্রাচীর, কাথ। 

(পাকা ঘরের দেওয়াল, কাট ঘরের কাথ। 

তু" জৌয়ের দেয়াল দিল অতি মনোহর 
(কবিকঃ)--জৌ--জতুর দেওয়াল, কাথ 
নহে)। দেওয়াল-শীব ''ষ্য. (ফাঁ*)। দেওয়াল- 

দীপ। দেওয়ালগীরী 'ষ্য. (ফা*)। দেওয়ালে 

বদধ দপাধার। 

দেওয়ালী, দেআলী...ফ্য. (স* দীপাৰলী )। 
কাঁতিক অমাবস্যা তিথির দীপোত্সব। 

দে-কাঠি-.'ষ্য. (স* দীপকান্ঠ। তু* দেরখা)। 

দীপ জাঁলবার নিমিত্ত গণ্ধক-লিগ্ত কাঠি ব| 

শলা, দীপশলাকা | 

দেখ-'*ধাতু, (স* দৃশ ধাতু | চারি ভাষাতেই ! 

দেখ ধাতু আছে। দৃশ ধাতুর শস্বানে খ 

হইয়া, দেখ । হিতে দিখ ধাতুও আছে। 
যস্বানে খ হয়, শ স্থানে প্রায় হয়না। 

বোধ হয়, দৃশ শকারের পুর্ব ধ থাকাতে শ 

] 

অদ্রাঙ্গীৎ, দ্র, দৃষ্ট)। দেখি-_দর্শন, 

জান, সাক্ষাৎকার করি। দেখ! ॥ দেখা .. 

ধাতু, (দেখ ধাতু আস্তে | দেখান ॥ দেখ 

ধাতুর আরও অনেক অর্থ আছে। যথা, 
ভাবিয়া দেখা__ভাবিয়া ঠিক করা) করিয় 

দেখাকরিয়। বোঝা; দেখ দে'খ-তুমি 

বুঝিতে চেষ্ট। ক?,_-আমি দেশি, তুমি গার 
কি না; তোকে দেখিব--তর্জনে ভয় 

প্রদর্শন করা) দেখিস যেন হারায় না 

সাবধান হইবে যেন; “একবার চোখের 

দেখ' দেখে আস'-_মনের মতন দেখা ন 

হউক | (তু* রান! রাধা, কানা! কাদা, ঘব- 
কন্না করা )। দেখ! করা - দর্শন । দেখা- 

শোন। করা-তত্বাবধান। দেখা-সাক্ষাং 

করা_( সহচর শবা)। দর্শনপরিচয়াদি। 

দেখন-হাসি "যাঁকে দেখলে আনন্দ হয়, 

এবং মুখে হাসি দেখা দেয়। দেখ দেখান॥ 

দেধ-দেখানিয়া ''ণ. (দেখন+আ, ইয়া)। 

যাহা দেখাইতে হয়, দেখাইবার নিমিত্ত 

দেখা প্রীতির নিমন্ত নহে, এা3-দেখ- 

দেখান! একখান কাপড় দিগাছে-লোক 

দেখাইবার তরে, ইচ্ছাপুবক নহে। .+'যা 
দর্শক, প্রাঃ--বিব'হ-বাড়ীতে দেখদেখা- 

নিয় কত লোক জোটে__বিবাহ দেখিতে। 

দেখতা ৭. (দেখ+ইত-দেখিত হইতে)। 

ষ্ট। প্রাঃ আমার দেখত! সে ধশী। (তু 
জানিত) | দেখিল্১.*ণ. ' দেখিত হইতে )। 

ষ্ট, পঃ_-দেখিল চুরি তবু কবুল করিনা । , 
। দেখ ''ধাতু, (স" দৃশ্ত হইতে । ওম" দিশ 

ধাতু । দেখ ধাতু দেখ)। দেঁখাই_ৃঠ 

হই, এঃ--কেমন জুন্দর দেখাইতেছে। 

৮০০০ 

০ স্প্প্পি 
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. ঠিক উচ্চারিত হইত না । তু* স*জরক্ষ্যতি, । এমন কর্ম ভাল দেখাইবে না। দেখানা। 
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দেড়..ণ, ( স* জু্ার্ধ। ধ্যর্-_টেড় _দেড়। 

কিংবা সার্ধ_-অর্ধ__দেড় )1 অর্ধ অধিক 

এক | দেড়িয়।...ফ্য. ( দেড়+ইয়া)। দেড় 

সম্বন্ধীয় গণিত, দেড়গুণ 

দেড়ি...ষ্য. (দেড় হইতে ?)। বাঁকের ছুই 

গাশের কেবল এক পাশে ভার থাকিলে 

দেড়ি ভার হয়, াঁ--এক ঘড়া অবশেষ 

দেখি মহাবীর, নিতে নাঁরে দেড়ী ভাব 

হঈল অস্থির (কবিকঃ)। অন্তত্র, কিছু 

কার্ধা আছে দেড়ী; লেখা জোখা নাহি 

দেড়ি (কবিকঃ)--দেড়ি শবের প্রাচীন 

অর্গ এখন লুপ্ত হইয়াছে । 
দেড়ো ..ণ. ( ঈীড়। ধাতু হইতে ঠাড়+উয়|)। 

দাড়াইয়! নিক্ষেপযোগা।  গ্াঃ-্দেড়ো 

বোঁদাল। 

দেতে|...৭. (টাঁতউয়! )। দাত দেখ। 

দেনা... দেওতাবা গাছ দেখ । 

দেদ্রার..ণ. (ফাঁ* দিল্-দার হইতে ? )। প্রচুর, 

দেদার টাকা 

দেধান “ষা, ( স* দেবধান্ত )| 

দেখ । ধান্তার্দবর্গের শন্তবিশেষ (11001) 

৩01). 5011)00 98001815 (010 01 

আখ গাছের মতন গাছ হয়। বঙ্গে অতান্প 

দেখ| যায়। উত্তরভাঁরতে কৃষি হয়। ডাটা 
মিষ্ট বলিয়। গোরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য । 

দেন.'“ষ্য (দেনা দেখ) খণ। দেনদার... ূ 

খণী। দ্েন-মোহর.'অর্পন অঞ্জীকারপত্রে 
স্বাক্ষর ৷ 

দেশ ""ষ্য, (হি* দে, বা" দি ধাতু হইতে )। 

দিতে হইবে যাহা, দেয় টাকা, খণ। দেন।- 

পাওন। ' যাহা দেয় এবং যাহ! গাপ্য। 

দেনা-দার..'খণী। পত্র দেনা বালি-দে ওয়ান- 

[ 
জোয়াব । 

| 

গঞ্জ-স্বাল-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে পত্র দিতে 

হইবে। | 

দেনো'''দান দেখ। 

দেব." “ষ্য. (স* দেব)। দেবতা; ব্রাহ্মণ) 

ব্রাহ্মণ জাতির পদবী | স্ত্রী দেবী দেব- 

শর্মা.''( সং শর্মণ )1  ত্রাহ্মণজাতিবাচক 

উপাধি, গাঃ__ঈশ্বরচন্জ্র দেবশর্ম।। দেব- 

গিরি,*'রাগরাগিণী দ্বেখ। দেব-দ্থিজ : ষ্য. 

(স*। সহচর শব )। দেবতা! ও ব্রাহ্মণ । 

দেব।''*ষ্,র. (দেব+আ--অনাদরে )। 

অনাঁদরে দেবত!, গাঁঃ--যেমন দেবা, তেমন 

দেবী স্বামী যেমন, স্ত্রী তেমন (দুষ্ট )। 

তু* যেমন হাড়ী, তেমন শব! । দেব্যা.''যা, 

( দেবী শবের ষষ্ঠীব রূপ দেব্যাঃ। দেব্যাঃ 

সদৃশী হইতে )। বিধবা ত্রাঙ্মণীর উপাণি । 

( তুৎ দাস্যা, শ্রীমত্য )। 

দেবত| ..যা. (স* দেবতা )। দেব-দেবী; 

বাঙ্গণ (প্রায়ই সম্বোধনে )) মেঘ, প্রা 

দেবতাব গতিক--মেঘেব অবস্থা, দেবতা 

টালিবে__ প্রচুর বর্ষণ হইবে 

দেবত্তর .'ষা. ( স* দেবত্র)। দেব সেবার্থে 

ভূমি। জমি দেখ। 

দেবদারু...ফ্য, (স* দেবদারু | হি" দেবদার)। 

উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের দীর্ঘ তরুবিশেষ 

(110 171779185817 ০9081. 09015 

এক এক গাছ ১৫০-১৮০ 

হাঁত উচা হয়। কাঠ জাপীতরন্তু, সুগণ্ধ, 

শন্তু। শাখাগ্র নুইয়। পড়ে। (২) (হিং 

নাম দেব্িদাবী)। আত্প্যাদিবর্গের উচ্চ 

তরুবিশেষ (1১01৭10)19 10110160118, 

07) (86115 10178100118 )। পাতা 

দীর্ঘ মতত্তাকাঁর, ধার তরঞ্রিত | ফুল ত্রিদল। 

(100091:% )। 



[ 8৭০ ] 
হন রর ৃ্ 

এক ফুল হইতে অনেক ফল হয়। সং 

দেবদারু গাছের তুলা উচ্চ হয় বলিয়া! এই 

গাছের নাম দেবদারু হইয়াছে ।. প্রাঃ 

(কৃতি: লং, কবিকঃ)। 

দেবোত্তর ''দেবতর দেখ। 

দেমাক...ষ্য. (আ* দমাম, দিমাগ)। গর্ব, 

দর্প। দেমাকী:'ণ. ( দেমাক+ঈ )। 

গৰিত।  দেমাকিয়া, 
( দেমাক+-ইয়া )। গর্বা, অভিমানী। 

দেয়ান "দেওয়ান দেখ। 

দেয়াল..'দেওয়াল দেখ । 

দেয়ালা-''দেআলা দেখ। 

দেয়ালিনী.,.দেউলিয়ানী (জ্ঞানদাঁস)। দেউল 

দেখ। 

দেয়াসিনী ''ষা. ( স* দেববাসিনী। তু* ও" 

তূআসিনী_-স* ভূবাসিনী। দেবকন্তা) 
বিদেশিনী (চণ্ডীঃ)। 

দেরথ!..'ষ্য. (স* দীপরক্ষা । ও* দীপ-রখা)। 

দীপ রাখিবাঁর কাষ্ঠনিগিত আধার । 

। 

। 

। 

দেমাকো...ণ. . নিমন্ত্রণ । দ্েশোয়।ল ''ষ্য. (হি* দেসবাল)। 

ৃ 

বা. (স*)। অন্য দেশ, দূরবর্তী দেশ। 

দেশাস্তরী . ৭. (স*)। অন্যদেশগত, দুর- 

| দেশবাসী, পাঃ--“করিয়া সন্ন্যাস হইবেন 

দেশান্তরী”; (কবিকঃ)। দেশ-নাল... 
গ্রামের জলনির্গমনালী। কুলি। দেশাম .. 

ষ্য. (দেশ-নিমন্ত্রণ)। দেশের--ন্তী।মের 

নিকটস্ব গ্রামের সকলকে ভোজনের নিমিত্ত 

স্বদেশী । দেশ ''ষ্য. (স*)। রাগরাগিণী 

 দেখ। 

| দেহড়ী, দেহলী...দেউড়ি দেখ । 

 দেহারা...যা, ( সং দেবালয়--দেআলা-_ 

দেহাঁরা )| দেউল, গাঃ-_দেহারা দেউল 

নহি পরবত সকল (শূঃ পু$), ( কবিকঃ)। 

( অগচল:)। 

দৈ""দই দেখ। 

 দৈবাৎ -*ব্য, (স*)। কারণ ব্যতিথেকে, দৈব 

| কারথে। দৈবি (শ্রা" ) **দৈবাৎ। দৈবি- 
| সৈৰি "'( সৈবি--গ্রচর শব্ধ )। দৈবাৎ। 

দেরাজ ''ষ্য. (ই* 0191/675)। কাঠের | দৈষৎ.ফ্য. (আ* দহ যৎ্)। আশঙকা। 

টেবিল আলমারী প্রভৃতির যে বাক্ষ টানিয়া। 
আনিতে ও ভিতরে ঢুকাইতে পারা যায়| 

দেরি .'ষ্য. (ফা" দের)। কাঁলবিলম্ব। 

দেশ ''ষ্. (স*)। পৃথিবীর অংশবিশেষ) 

স্বগ্রম | স্বদেশ...নিজের জন্মদেশ, মাতৃ- 

ভূমি! বিদেশ ''অন্য দেশ প্রদেশ ** 

দেশের অন্তর্গত অংশবিশ্ে, 

ভারতবর্ষ দেশের এক প্রদেশ বা । 

দেশী-''ণ. (স* দেশিন্)। ম্বদেশ-জাত। 
দেশ-বিদেশ ''সর্বদেশ। দেশ-বিদেশে রাষ্ট 

'**সর্বদেশে গ্রচারিত। দেশ-মুখ "যয. 
(সৎ দেশমুখ্য )। মণ্ডল । দেশাস্তর,,, 

যেমন 

দো-'"ছই হইতে । অমাসে ছুই, ছু শ্বানে দে! 

হয়। যেমন, দো-ফল! আম-_ষে আম বৎসরে 

দুইবার ফলে। দে, দৌ-জমি ''ষে জমিতে 

বৎসরে ছুইবাঁর ফশল হয়, দোর্জশ জমি। 

দোআ, দৌয়! “'ছুহ ধাতু দেখ। 

_ দোআ! "'ষ্য, (আ"* ছুআ! )। আশীর্বাদ, ঈশ্বরের 

| নিকট প্রার্থনা । 

দো-আঁশ.**ণ. (ছুই অংশ)। যে মাটিতে মৃত্তিকা 

ও বালুক! প্রায় সমপরিমাণ আছে (1080)| 

মাটি দেখ দো-আশলা.*ণ. (দো আশ 

1 ল1)। যাহাতে ছুই জাতির অংশ আছে, 

1 সঙকর (17974 )। 



| ৪৭১ | 

টি
 

দৌকতা ঘা. (ছুষ্টুকাটা 1)। শুখন! তামুক- | বালি ওমৃত্তিক! ছুই আছে; যে জমিতে 
গাঁতা। বৎসরে দুইবার ফশল হয়। 

দৌঁকর,..ণ. (ছই+কর1)। ছুইবার করা, | দোড়ী, শীড়ী...ফা. (স* দোরক, ডোর, ডৌরক 
গ্রঃ-কাজ দেকর করা। --শবকল্পে)। রজ্জু। (ডোর দেখ) দড়। 

দৌকলা-* ৭. (তু* একল। )। দ্বিতীয় বান্তি। | -_মোট! দোঁড়ী। দৌড়ী ভাঞ্জ।-_দোড়ী 
দৌকান ''ষ্য. ( ফা* দুকান)। পণ্যশীল। | পাক দিয়! খিলানা। গলায় দোড়ী ..উদ্- 

দোঁকান করা-_দোকান খোল! । দোকানী, |" বখধনে প্রীণত্যাগ কর (ভ€সনায়)। দোড়ী- 

দোকান-দার..ষা, দোকানের স্বামী।; কলশী জোট|__গলায় দোড়ী দিয়। কলশী 

দৌঁকানী-পসারী .*(পসারী দেখ। সহচর | বাধিয়। জলে ভুবিয়! মরিবার আয়োজন, 

শব)। দোঁকানী। দৌকানদারি .. আত্মহত্য!, পঃ-_না মিলিল দড়ী না মিলিল 

দৌঁকানদারের কর্ম। দৌকানদারী''.. কড়ী কলসী কিনিতে তোরে (ভাঃ)। 

দৌকানদারের যোগ্য, দোকানদার সন্থণ্ধীয়, | দোড়ী-বাঁজ (প্রা* ধড়ীবাজ)--.৭ (বাজ দেখ)। 

প্ঃদোকানদারী বুদিধ | দোকান-পাট... | দৌড়ীর উপরে বাজি করে যে, অত্যন্ত 

ব্য. (পাট দেখ )। দোকানে বেচা-কেনা। ] শঠ। 

দৌ-থেঁচড়া ,'ণ. (ছুই+খেঁচা 4ড়া) ছুইদিকে ! দো-তরফা-.*ণ, (ছুই+তরফ+অ1)। ছুই 

থেট--টানা--মাছে যাহ।। দৌ-থেঁচড়া | পক্ষ নম্বপধীয়। প:-_দো-তরফ| ভিগ্রি। 

কাঁজ_এ দিকে কিছু ও দিকেও কিছু! দৌ-তারা "৭. (ছই +তার+আ1)। ছই তার 

কাঁজ। তু* আধ!-থেচড়া। _কাটি-যাহাতে একত্র আছে, প্রঃ 

দোঘা-শালা (গ্রা“ দোগাশাল ).**ষ্য. (স* দোতার! শপ। দো-তারিয়া, দে।-তের্যে ''ণ. 

দোহশাণা_যেখানে গাই দোহা হয়)। | ছুই কাটিবিশিষ্ট। 

গোরু খাকিবার ফাঁক! চাল! । (পাঁগ! দেখ)। দো-নর...ণ. (নর দেখ)। ছুই সারি আছে 

দৌছোট...ফ্য. (দ্বিতীয় +ছোঁট দেখ)। উত্ত- ] যাতে, 8 দোনর হার। 

বীয় (গ্রা* )। দৌ-নল|...ণ. (দুই+নল+আ)। ছুই নলব। 

দো-ছোটি...ণ. (ছুই +কাছোটি দেখ)। ছুই] চোঞ্জা আছে যে বন্দুকে। 

কাছ! যার, গঃ_+দৌছোটি করিয়া পরে | দৌন, দৌনী, ছুনী” ব্য (স* দ্রোগ)। জল 

বার হাথ শাড়ী (কবিক£)। তুলিবার,ছোট ভোগা! বা পা্র-বিশেষ। 

দৌজ...ণ. ( স* দ্বিতীয় সংপ্রা* দৌজে| | হি* | দোনা'.ষ্য. (স' ভ্রোণ)। গাছের পাতায় 

দুজা)। দ্বিতীয়। দোজবর..দ্বিতীয় বার | গড়া পা, ঠোগ্া, প্রঃদোন! ব্ঞজনে 

বর। দৌজ-বরিয়। ..ণ. দ্বিনীয়বার বিবাহিত | : ভরি করেন প্রার্থন। (চৈঃ চ১--কলাগাছের 

বরের। দৌজপক্ষ...দ্বিতীয় পক্ষ, প্রা |] খোল্র দোন!। 

দোল্ধ পঙ্গের স্ত্রী_দ্িতীয়বার বিবাহের স্ত্রী।| দোনী...ষা. (দৌন দেখ )। জল-সেচনের 

দো'জমি...(ছুইজমি )। যে জমির মাটিতে | ডোঞ্গা এমন স্বাপিত যে টেকির মতন 
্ 

ও 
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উঠিতে নামিতে পারে। ডোঙ্জা। জল-পুর্ণ : দোয়!..ষয, (আ* দআ!। দোআ দেখ)। 

হইয়| উপরে জল ঢালে। 

দৌপুটী, দোমুটা, দোপাটা ''ষ্য. ( সৃষ্ট দ্বিপুট। 

পম্থানে ম হইয়! ছুমুটী, দৌমুটী। ও নাম 

হরগৌরা ৷ শৃংপুঃ -ছুই বট )। ব্ষাযু
ঃ পুষ্প 

শ।কবিশেষ (1351581). [100811019 

10215810112 )।' কুলদূল অস্মান, বিচিত্র- 

বর্ণ। ছদ (দলের বাহিরের পুট) দলের 

মতন রঙ্জিন বলিয়! নাম দ্বিপুট পাকাফল 

ফাটিয়। বীজ ছড়াইয়া পড়ে । 

দো-পাটা...ফ্য (ছুই+পাটা_স* পট। ম* 

ছুপেটা। ও* দো-পটা )। মোট! কাপড়ের 

ছুই খঞ্চ মাঝে লম্বা সেলাই করিলে যে 

চওড়া চাদর হয়। দুই পটাতে নিত বহিয়। : 

নাম। 

দো-পিয়াজা ''ষা, (দুই+পিয়াজ+আ )। 

মাংসের ব্যঞ্জন-বিশেষ। মাংসের দ্বিগুণ 

পিয়াজ দেওয়! হয় বলিয়া নাম। নিজের : 
' দোয়েল "দয়াল পাখা দেখ। রসেই মায় সিদ্ধ হয়। 

দে-ফলা''ণ. (ছুই 4ফল+মা)| বত্যরে 

ছুইবাঁর ফলে যে গাছ। 

দৌবজ।...ষ্য, (1 দে।-পাটা, মৌট। চাদর! 

দেবার! ..ণ, (ছুই 4বাঁব+আম1)। ছুষ্বার 

নির্মল করা হইয়াছে বাহ। যে চিনী। 

দোঁবে ,ফ্য, (স* দ্বিবেদী)। পশ্চিমাঞ্চলর 

ত্রাঙ্মণের উপাধবিশেষ | এ 

দো-ভীষী-.-ষ্য. (ছই+ভাঁষ।+ঈ)। ছুই ভাষ। 

জানে ষে। 

দৌমুটা...দে।পুটা দেখ। 

দৌয়জ '.ণ. (দো দেখ)! দ্বিতীয় পন্ছের, 

প্রাঃ-দোরজ বনি (কবিক2)। 

(অগ্রচলঃ)। 

ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা (কবিকঃ)। দোয়া. 
দবা...ফ্য. (দরববআ--ওষধ)। ঈশ্বরের আশী- 

বাঁদ ও ওষধ--এই ছুই রোগপ্রতিকারক। 
তু* ওষধ-শাপ্তি। 

দোয়া... ছুহ ধাতু দেখ। 

দোয়া দোৎ 'ষ্য. (আ দবাৎ)। ওতে 

ছুআত, ম*তে দউত্, দৌৎ। ও* দেশী নাম 
কান্ঠীঘটী কান্টী ঘড়ী) তেলুগু শিরা-বুড্ডি, 
-শিরা--কালী)। মপীপাত্র। দোয়াৎ-কলম 

,*দেোয়াৎ ও লিখিতে কলম। দৌয়াঁ... 

কালীর দৌঁয়াতের আকারের দীপ, গঃ_ 

কেরোস'নের দোয়াৎ। 

দোয়ার, দোহার..ষ্য. (প্র _ ধুআ) ধুনা-- 

দোহ!7+আর )। গানে যাহার! ধুয়! ধরিয়া 

রাখে । দোয়ারি, দোহারি..“ষা, দৌয়াবের 

কর্ম। 

দোয়েম...দোয়ম দেখ । 

দোঁর ( গ্রা" )***ছ্য়ার দেখ! 

দ্বে-রসা...ণ. (ছুই 4রদ1+অ।) দোআ, 

প্র৮-_দৌরসা মাটি) অগ্প রসবুন্তু। 
দেোরস্ত...ছ্রন্ত দেখ । 

দোরী ' দরী দেখ । 

দেংরোখ!...ণ. (ফা দৌরুখ। )। 

( শাল ইত্যাদির) ছুই পিঠই সমান। 

দৌল...ষ্য. (স')। শ্ীকুষ্ণের ঝুলন। দম 

..নষা-(স*)। শ্রীকৃষ্ণের দ্বোলন নিমিও 

স্তস্তাপরি নিষিত মন্দির । দৌলযাত্রা"*"ষা. 

( স* যাঁত্রী-_উৎসব )। শ্রীরুষ্ণের দৌোপণ- 

উতসব। দৃষ্টাস্তে, সাজ করিতে দোল ফু্ায 

“দালঘাঞা দেখতে এ সময় কষে 

যাহা? 
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করা, অভিপ্রে্ ছাড়িয়া আয়োজনই সার দোস্ত...ফ্য. (ফা*)। মিত্র, বন্ধ, | দোস্তি... 

করার তুল্য । দোল-ছুর্গো্সব ''ষা. দোল 
উৎসব ও ছ্র্গ। উত্সব ( সহচর শব্দ)। 

নিমিত্ত ঝোল! | দোলনা ''ষ্য, (স* দোল! 

বাঁ না-তস্থার্থে)। ছোট দোলা । দোল, দোহা. ছুহ ধাতু দেখ। 
দৌল-দোল: যা. দোলন, প্রাঃ দোলায় 
শিশু দৌল খার। চউদৌ'ল, চৌদল ..যা. 

(স* চতুর্দোল)। ঠাকুর-প্র তমা ও বিবাহার্থ 
বরের নিমিত্ত চারি বাহকের দোলা। 

চৌদোল। করা-চারি বাহক দ্বারা ঝুলাইয়। 

, বহন। দোলা '*শববহনের খাট, প-- 
“বাশের দোলায় চড়ে কে হে বট যাচ্ছ চলে 

শুশীনঘাটে”। দোলিয়-''ছুলিয়া দেখ। 

দোলী.“'ভুলী দেখ। 
দোলম| '"ষা, (ফা*)। আলু বেগুন গুভৃতির 

ভিতরে মশলা পুরিয়া পৰু ব্যঞ্জন। 

দেল-মাল..'ব্য, ( ধল-মল হইতে )। দলমল 
ভাবে, প্রঃ-উড়ি পড়ে ঘর গোঁলা করে 

দোলমাল (কবিকঃ) | (অপ্রচলঃ)। 

দৌলাই...ষ্য. ( হি* ম* ছুলাঁই )। যে শীতবস্ত্র 

কাধ হইতে ঝুলিতে থাঁকে। 

দো-শীলা-..ষ্য. ছুই +শাল+আ)। এক জোড়া 

শাল। শাল-দৌশালা '"স্হচর শব্দ)। শাল। 

দৌলৎ..“ফ্য, আ+)। ধন, উশ্বর্য। ধন-দৌলৎ দো-শালা..'দোঘা-শাল! দেখ। 

দোসর...ফ্য. (দোসর! দেখ) । দ্বিতীয় ব্যন্তি, 

সঙ্গী, গ্রা$-এক| রাম রক্ষা নাই দোদর 

লক্ষণ; প্রীণের দে/সর ভাই গেল পরলোক . 

(কবিকঃ), রাইয়ের দোসর (ভ্ঞানদাস)। 

দোসর! "৭. (স* দ্বিতীয়। হিৎ ম* ও* ছুসর! | | 

ব্যাকরণ দেখ)। দ্বিতীয়, দ্বিতীয় দিন, . 
প্র১-আজ মাসের (াসরা।  « 

ষ্য. (ফাঁ*)। মিত্রতা । 

 দোহরা, দোহার! .'ণ. (ছই+হর!। ব্যাকরণ 
দৌল।যা, (স*)। শিশুর দোলন-শয়ন , দেখ)। দ্বিগুণ; নাতিগ্বংল, পঃ--দোহর 

শরীর। 

দোহা, দৌহা ''ষ্য, (হি*। স* দ্বিপনা )। 

শ্লোক-বিশেষ, ছন্দ-বিশেষ | 

দোহা .'ছই দেখ। 

দোহাই ''ষ্য. (আ* দোআ ? ছি* ছুহাই )। 
স্থবিচার, দয়! | রাজার দোহাই দেওয়া- 

রাজার নিকট সুবিচার প্রার্থনা করা । 

৷ দোহাল, দোআল "ষ্য, (দোহ+মল)। যে 

গাই দোহে (দছুহ ধাতু দেখ)! দৌহালি '' 
দোহালের কর্ম। 

দৌড় ..ধাতু, (স* দ্র, ধাতু পলায়নে। তু 
অভিছুদ্রাব-আভিমুখোন অধাৰৎ)। দৌড় 
_বেগে ধাবিত হই। দৌড়ন, দৌড়ন। , 
দৌড়নি, দৌড়া। দৌড় .'ফ্য. ধাবন, 
বিস্তার, গাঃ__লহ্থা দৌড়। দৌড় ধাপ "'ষ্য. 

(স* ধাৰন-_ধাঁপ। সহচর শব্ধ )। দৌড়ন। 

দৌড়! দৌড়...একের পশ্চাতে অন্যের 

ধাবন। দৌড়। ''ধাতু, (দৌড় ধাতু আস্তে)। 

দৌড়ান] ॥ 

,..ষ্য, (সহচর শব্দ )। উশ্বর্ধ | দৌলৎখান। 

., ্য. ধনীর অট্টালিকা, (বিপঃ--গরীব- 

খান। )। দৌলত্মস্ত ণ. (ফা দৌলহ- 

মন্দ )। ধনবাঁন্। 

রক্ষা ..আঙার দেখ । 
প্রোণ . ষ্য. ( স*)। ধান্তাদি পরিমাগবিশেষ, 

, পঁশরি। দরোণপুল্পী,'ঘলঘষা দেখ । 
৬৪ 
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ঘন্বজ (গ্রা') ''য্য. (স* দন্বযুগ্ম)। কলহ। 

ছার...ফ্য, (স*)। গৃহপ্রবেশপথ, ছুয়ার। 

বারী, ছুয়ারী..'ণ. (দ্বার+ঈ )।.দ্বাররক্ষক ; 

দ্বারবিশি্ট, এ; দৃক্ষিণদ্ধারী ঘরের রাঁজা, 

ূ্বসবারী তার প্রঙ্জা। গশ্চিম্্ারীর মুখে 

ছাই, উত্তরদ্বারীর কাছেও না যাই ॥__ 

অর্থাৎ দৃক্ষিণদ্ধরী ঘর উৎরু্ট পূর্বদবারী 

কিছু ভাল; গশ্চিমদ্বারী নির্ষ্ট, কারণ, 

অপরাছে রৌদ্র আসে, এবং রাঢ়ে (ও 

ওড়িশায় ) পশ্চিম দিক্ হইতে গ্রাৰল বৃষ 

হয়; উত্তরদ্বারী--সকল বিষয়ে নিকৃষ্ট । 

অন্যরূপ, পশ্চিম বারী ঘরের তাপ, উত্তরদারী | 

ঘরের পাপ। দ্বারত্ব ''ণ. (স* )। ভিক্ষার ' 

নিমিত্ত অন্যের দ্বারে উপস্থিত। 

্বারা...ব্য. (স* দ্বার শের তৃতীয়ার রূপ | স" 

্বার__উপায়, সম্মুখ, ছুয়ার। প্রাচীন মংস্কতে 
করণ কাঁরকে দ্বারা পাওয়া যায় না।গত। 

তিন চারি শত বৎসরের সংস্কৃতে পাওয়া 

যাঁয়। করণে, উপায়ে । (ব্যাকরণ দেখ)। 

বিধ। ..ধ্য, (সং দ্বিধ।দুই খণ্ডে, প্রাঃ 

পৃথিবী দ্বিধ! হও) ছুই প্রকারে )। বা"তে 

অন্য অর্থ, সন্দেহ, ছৈধভাৰ, প্রাঃ কনা 

তোরে দিব দ্বিধা না করিহ চিত্তে (চৈঃ চঃ)। 

দ্বিভাঁব...ফ্য. (স* দ্বিভাৰ-__ছুই ভাবযুন্ত )। 

বা*তে, ছুই প্রকীর ভাব, দ্বৈধীভাব। 

আছেন 

ধ। 

ধ..*যা., ( স*)। ব্যঞ্জন-বর্ণ, -অক্ষর-বিশেষ | 

ধ +,ষ্য. (স* ধৰ। ও* ধ)। হরীতক্যাদি বর্গের 

আরখ্য তরু-বিশেষ ( £1702013
505 19015 

0019)| কাঠ শাদ। বলিয়! স* নাম 

ধব। কাঠ দৃঢ়, কিন্তু ভিজিলে পচিয়| যায় 

গাছ হইতে ধ আঠা পাওয়া! যায়। 

ধ্ক্-ধক..'ব্য. (স* ধুক্ষ ধাতু সন্দীপনে, 

ক্লেশনে )। সন্দীপনে, এঃ-ধক ধক ধক 

ভাঁলে অনল ভা? ; ক্লেশনে, পাঃ--ফোড়। 

ধৃ-ধ৭ করে। ধক্ধধকানি॥ ধিকৃ-ধিক... 

বা মুছু সন্দীপনে | ধিকি-ধিকি ''আঁরং 

মুছ জলনে।  ধুক্-ধুক্ ''ব্য. দীর্তিতে, 

পাঃ__ধুক্-ধুকি_গলাঁর অলঙকার, যাহ 

ঝিকৃঝিক করে, পাগলে দৌলে ধুক- 

ধুকী করে ধক্-ধক (ত1:)-ধকৃধক হইতে 

ঝকৃঝক (দেখ )) ক্লেশনে, প্রাঃগ্রাণ 

. ধুক্ধুক করে। 

। ধকল 'ষ্য, (ধাক্বাী+ল। হি' ধকেল-_খাককা)। 

ধাক্কা, গীড়ন, প্র--পাতলা কাপড় ধকল 

সহে না । 

' ধইঞ্া..'ধনিচ। দেখ । 

 ধড়-া্য, সে ধট_দীড়াপাগার দীড়ী। ইঠা। 

।. সাদৃগ্যে)। মাথ। ছাড়া সমস্ত দেহ, প্রঃ 

: তাহা দেখি গাঁণ মোর নাহি রহে ধড়ে 

(চৈ চ£। 

ধড়ধড় '.ব্য, (স* দূ ধাতু বিদারণে। ম' 

দর্ঘর )। জীর্ণ কাঁঠাপ্ বিদীর্ণ ভাবে । (অন্ত 

রুপ, ঢরটর)। ধড় ধড়ানি। ধড় ধড়িয়া। 

ধড়-ধড়া 'ণ এত ভর্জর যে অংশ শিখিণ 

ও পৃথক্প্রায় হইয়াছে। 

ধড়-পড়, ধড়-ফড় '"ব্য. (ধারণ ও গঠন, 

বৌধ হয়, ধ আছ বলিয়। পরে গ স্বানে 

ফ)। উখান ও পতনে, প্রাঃ-বাণবিদ 

তগ্রপদ্ করে ধড়ফড় ( 5: চ8)- মুগ ) মদ 

করে ধড়-ফড় ( ভাঃবক ধড়-পড় করেন 
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চাঞল্যে। ই ঠি। ধড়ফড়া'*'ধাতু, 

ধড় পড়াই, ধড়.ফড়াই-ব্যাকুল হইয়! 

এটা ওট| ধরি এবং তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাই, 

ব্যাকুল হই। ধড়-পড়ানি, ধড়ংফড়ানি॥ 
ধড়-পড়িয়া, ধড়শফড়িয়া.''ণ. অল্প কারণে 

অতিচঞুল, ব্যাকুল । 

ধড়...ষ্য. (স* ধটা-চীরবন্ত্র)। কটিবস্্র, 
প্রঃ--প্রীকৃষ্ণের ধড়া-চুড়া-_কটিবেষ্টন-বন্ত 

ও মস্তকের চুড়া ; পোষাক 

ধড়াম "ব্য. (স* ধট-্াড়ী। বিংবা দড়াম 

হইতে )। লম্বা সোজ হইয়া! পতনশব্র। 

ধড়াশ ''ব্য, (ধড়+আশ-শবে ) ধরড়শব্ে, 

স্থল বস্তুর পতনশবে। 

ধড়ী বাজ '*দৌড়ী বাজ দেখ। 

ধন যা. (ম*)। বিভ্ত, সম্পত্তি, গে-ধান্টাদি ) 

প্রায় বসত); যোগচিষ্ট (1)। ধন-কড়ি, 

ধন-দৌদৎ, ধন-সম্পত্তি, ধনু ধান্ত, ধন-জন, 
ধন-প্রাণ। ধন-ম়ান ''সহচর ও প্রায় সহচর 

শবে ধন__বিত্ত, অর্থ । ধন-প্রাণে মরা_ধন 

ও প্রাণ_ছুই-ই বিনষ্ট | ধন-প্রাণে মজা 

ধন ও গাণ ডোবা, ছই নষ্ট । মুলধন... 
খাবসাঁয়ে লগ্ন টাকা, ব্যবসায়বিত্ত | বর্ধবস্ত 

ধনক্ষয়১ "'(স*)। বর্বর অজ্ঞের ব্যসনহেতু 
ধনক্ষয়। ধন.'গ্রিয় বস্ত,, স্নেহপাত্র, 
পার বাঁছা-ধন, বাপধন) আদরে শিশু; 
শিশুব শিঞ। ধনগরয়...( গ্রহারেণ ধনঞরয়ঃ- | 
হইতে )। প্রহার। ধনঞুয়ের পালা ." 
প্রহার দ্বার তাড়াঁনা। ধনি'.ফ্য. (স* 
ধনিক1)। ধনবতী নারী, ভামিনী (গানে )। 
ধনী-..ণ. (স* ধনিন্)। ধনবান্। .**্য 
স্বামী, মহাজন। 

(ধন '*ব্য. (স* ধণ, ধন, ধ্বণ, ধন ধাতু 

। 

1 

ৰ 

। 
। 

। 

শবে )। শবসহ নৃত্যে । ধিন্ধিন্.*বা, 
বাদ্যের ও নটনর্তনের শবে। 

ধনপ্রী ''রাগরাগিণী দেখ । 

ধনিচ! ''ব্য. ( সং জয়ন্তী হইতে ?)। শিশ্বাদি- 

বর্গের দীর্ঘ শীর্ণ ক্ষুপবিশেষ (95931১21018 

০8170810108) | গাছ জয়স্তী-তুলা, কিন্তু 

ছোট ও বর্ষাযুঃ) শুটী সৌজ|। পানের 
বরজে ডাটা লাগে, ছাঁলে গোটা তামুক- 
পাত! বেধ! হয়। আন্জকীল জমিতে গাছ- 
সার সরুগ চাঁষ হইহেছে। 

ধনু .'ষ্য. (স*)। ধনুক? চারি হাত পরিমাণের 

দাড়। ধনুষ্টগকার ..য্য. (স*)। রোগবিশেষ 

(65075), ইহাতে দেহ পুষ্ঠদিকে ধনুকের 

মতন বাকিয়! পড়ে। 

ধনুক ' ষ্য.(স" ধন্ু1ক স্বার্থে)। বাণ ও 

বাটুল নিক্ষেপের ধন্ু। তীর-ধন্ুক'**তীর 
ও ধনুক। ধনুকের খাড়া বা কাড়-কারমুক, . 

ছিলা-_বৃক্ষছলিনিমিত গুণ, হুল_-অলাকার 

অগ্র ব| কোটি । এঞ:--ধন্ুুকের হুলে বাদ্ধি 

রাখে (কৰিকঃ)। ধন্ুক-ধারী : ষ্য. ধনুর্ধর 

(রামচন্দ্র )। ধনূর্ধর (গ্রী* ধনুদ্ধর )', 
বীর পুৰুষ। ধনুক-ভাঙ্া! পণ..'( সীতার 

বিবাহের পণ হইতে )। অসাধ্য বা ছুঃসাধ্য 

পণ। 

ধনেশ .ষ্য. (স* ঘনেশ? হি" ঘনেশ)। 
শাখাশ্রয়ীবর্গের প্রায় ছুই হাত দীর্ঘ পক্ষী- 
বিশেষ (00100111, 410 001569০6104 

কালাতে সবুজ রং। 

চঞ্চ। বকু, বৃহৎ; চঞ্মুলে বকু শৃঙ্গ থাকে । 
পাী বনে থাকে, গাছে কাদ! দিয়! বাস! 

করে। পাঁটিয়াল ধনেশ.'*গ্রায় ১1০ হাত 

দীর্ঘ পক্ষী (].001006105 101703019)। 

০01019.005 )। 



[ 84৬ 1] 

টি 
00
00
] 

পাংশুবর্ণ। চঞ বকু, শৃঙ্ভা ছোট, সম্মুখে ৰ বস্তুর পতনশবে। ধপাশ-'ব্য. ধপ্শে 

বহির্গত। 

ধন্দ, ধন্দা ''ষ্য. (স* ধনদ্--ধনদাতা। ও" 

ধর্ম, কাম-ধন্দা_কর্ম ও ধন্দা)। অর্থো- 

পার্জন চেষ্টা, অর্থোপাঁয়, 

ধর্দে ঘোরা । '"*ষ্য. €স* দ্বন্দ্ব । 

দেখ)। রহমত; € £--এ বড় লাগল ধন্ধ 

(চৎ), জগতে লাগত ধন্দ (ভা); 

স্থথদুঃখ, রাঁগদ্ধেষ ইত্যাদি বিরুদধ যুগা 

সংসার-সংগ্রাম । 

1 

। 

ৰ 

ৰ | 
ৃ 

পতনে । ধপাৎ '*বা. ধপ্ভাবে, স্থাপন, 

গ2--ধপাৎ করিয়া বস|। 

ধব''ধ দেখ। 

প্রঃ নিজের | ধব্ধব, ধপ্ধপ ''ব্য. (স"ধাব ধাতু। মং 

ধাদ। ধবল)। ধবল বর্ণে, গা;_-শীদা ধব্ধব 
করে। ধবুয়া, ধবো *.ণ. (ধব+উয়া) | 

শুরুবর্ণ। ধব্ধবিয়া, ধব্ধব্যে ''প. (ধব্ 

ধব+ইয়া)। ধবৃধব করে যাহা। 

৷ ধবল : ষ্য. (স*)। শুরুবর্ণ; শ্বেতকুষ্ঠ নামক 

ধন! ..ফা, (স* ধণ, ধরণ|ধর্না_ধন্ধা )। 

চালের অবলম্বন বাঁশ বা কাঠ। টেকি- 

শাঁলের ধন্না..মঘে বাঁশ ধরিয়। পাদ-দিঅনী ' 

পাঁদ দেয়। ধন্না-."ষা. অনশনে উপবেশন। 

ধন্। দেওয়।--ছ্বারে অনশনে বসিয়া প্রাপ্য 

লাঁভ-চেষ্ট। 

ধ্ঘ ( গ্রা" ধন্লি ) -'ণ. (স')। শ্লীঘা, সৌভাগা- 

বান্। ধন্য-ধন্য-রব ''মহৎ কর্মের প্রশংসায় 

কতীকে ধন্ত ধন্য বলা। ধন্যবাদ যা. ধন্য: 

এই বচন। ধন্যবাদ করা-ধন্ত বলা। 

আপনাকে ধন্যবাদ **( ইংবেজীর অন্ু- 

করণে) আপনি ধন্য--ইহা বলিতেছি। 

ধ্ঠ, ধনিয়। ' যা, (স* ধন্যা, ধন্যাক )। 

ভাল ও রণ্ধনের প্রসদ্ধ গৌলপ্রায়. 

উপকরণবিশেষ (001180051)। ইহার গাছ 

(00118701010 58015010) বর্ষায়ুঃ, বহু- 

শাখ শাক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 

বিভির্ন সময়ে কৃষি হয় । ফুল শাদা বা ঈষৎ 

রন্তু। ধনিয়ার চীল ..(ধনাতগু;ল)। ধনিয়া 

ফলের বীজ, এই বীজ পৃষ্ঠে গোল, উরে 

থোল | ( চৈঃচ:- ধনিয়া )। 

রোগবিশেষ (],৩80001078)| (ষ* 

আমুর্বেদে নানাবিধ চর্মরোগের সামান্য নাম 

কুষ্ঠ)। ধবল|, ধা ''ণ' (ধবল+আ1)। 

শক্রবর্ণ। ধবলী-"'ষ্য. (স)। শুক্লা গাই। 

ধ্বলী শ্ঠামদী-.'শুরুবর্ণ গাই ও কৃষ্ণ 

গাই (কৃষ্ণষাত্রাগানে )। 

ধম্ধম-"বা, (সখ, খা ধাতু শবে) গভীর 

ধঁধ শবে। ধম্ধম করিয়! পেট- গ্রহারে 

ধ-* শব্ধ হয়। ধমাঁধম *'পরে পরে ধম্ধম 

আঁঘাত। ধুম্ধুম ''বা. ক্ষুদ্র বন্ত। আঘাতে, 

বৃঁধু শব্দে 
ধমক..'ষ্য. (সৎ খা, খা! ধাতু শবে। ধম 

করা_ধমকা, ধমক )। ভঙ্গনা, এমন 

তর্জন যাহাতে মনে গীড়। জন্মিতে গারে। 

চর্মবাদ্যাদির খা! খা শব্দে, গঃ- ধা ধা 

ধাঁমীম! ধমকে কীপে ধর! (মা')। (২) কাহার 

ভাষায়, উচ্চ হইতে অবরোহণ (চড়ির 

বিপরীত )। ধমক ধাতু, ধমকাই-ওর্জন 

কর। ধম।না, ধমকানি | 
/ 

4168 

ধন্ম **ধর্ম দেখ। ধন্ম-কন্ম,..ধর্ম ও কর্ম (ও 

কাম ধাম)। ধন্ম-ঘট...স্বীয় জাঁতি বা বাব 

ধপ...ব, (স* শ্বাপ হইতে) বিভৃত শিথিল) সায় রক্ার্থে ঘটাপনাপূর্বক প্রতি 



সী 

[84৭ ] 

ধন্ম-পত্ত-.'ধর্মপত্র। ধন্পপুত্ত."" ধর্মপুত্র | 
ধন্থিষ্ঠ...ধর্মিষ্ঠ। অধম্মো,..অধগ্রিয়া, অপা- 

মিক। ণ 
ধর. ধাতু, (স* ধূধাতু। স' ধূধাতু সকর্মক 

অকর্মক ছুই রুগ আছে। বাঁ*তেও ধর 
ধাতু সকর্মক অকর্মক ছুই-ই হয়। ধাতু | 
সকর্মক) কিন্তু, ভিন্ন ভিন্ন শব সহযোগে. 
অকর্মক ও নানার্থ হইয়াছে । তু* কর, লাগ 

ধাতু)। (১-অকর্মক) ধরি-_হই, উৎপন্ন 
হই, গ2--গাঁছে ফুল ধরিয়াছে; থাকি, 
প/--পাচ দিন ধরিয়া! বর্ষ।) প্রভাব বিস্তাঁর ৰ 

করি, গ্রাঃ--ওষধ ধরিয়াছে ; শ্বান পাই, 

প্রঃ--ঘটাতে জল ধরে না, মুখে হাসি ধরে 

ন|) মনোনীত হই, প্রিয় হই, 1 

কাপড়থানা মনে ধরে না; গীড়িত হই, 

ভারী হই, প$-_মাথা ধরা, পা কোমর 

গলা ধরা, মুখ ধরা (কণড;য়ন); শেষ হই, 
বর্ণ শেষ করি, প্রাঃ বৃষ্টি ধরিয়াছে, 

আকাশ ধরিয়াছে। (২-_-সকর্মক) ধরি-_ 

ধারণ করি, রাখি, প$- ছাতা ধরিয়! দীড়া, 

গ্রাণ ধরিয়। আছি গ্রহণ করি, 18-দৌঁষ 

ধরা; পরিধান করি, প্রঃ--ভেথ ধরা) 

আশ্রয় করি, প্রঃ- ঠাকুরের ছুয়ার ধরা, 
পায়ে ধরা; আরম্ভ করি, পাঃ--গান ধর, 

আগুন ধরিয়াছে; আকৃমণ করি, াঃ_ 

চোর ধরা ; সংগ্রহ করি, বধ করি, প্রা 

অবধারণ করি, প্রঃ-_গণিয়! চৌর ধরিতে 

জানে, ধরা কথা (অবধারিত); দৃষ্টাত্ত গ্রহণ 
করি, গুাঃ--ধর রামের পিতৃভক্তি তিনি 

পিতার সত্যপালনের জন্তে বনে গেলেন ) 

পরিমাণ করি, গঃ-_ গাড়ী ধরা, দোড়ী 

ধরা। ধরা, ধরণ, ধরণ! ॥ ধরণ..'ষ্য. 

(স* )। অবলম্বন, রীতি, ভক্তি ; অবর্ষণ। 

আ।কাট ধরণ ..কাষ্ঠবৎ শুফতা, অবর্ষণ। 

ধরণ-ধারণ ..ষ্য. রীতি-নীতি, চালি-চলন। 

ধরণা, ধন্না...ধন্ন! দেখ | ধরতি...ষ্য. (ধর 

ধাতু তি) পুরণ। (ধরা-কাট .'ষ্য. ধরা. 
ধম, কাট--সংযম )। অবধারত নিয়ম 

ব। সংযম ধরাট ..ষ্য. (ধরা+কাঁট হইতে 

ক লুপ্ত )। পানাহারে সংযম, কঠিন নিয়ম, 

প্ঃ--ধরাটে না থাঁকিলে কেবল উষধে 

কি হইবে। ধরাঁটি...ষ্য (ধরা+-বৃতি )। 

কয়বিকূয়ে অবধারিত বৃত্তি বা ছাড়ি। ধরা- 

পাগড়া, ধর-পাগড়..'ষা. ( স" গ্রাগ্রহ হইতে 

হি* পাগড়া, পাড় )। শাসন, আকৃমণ। 

ধরা-বাঁধা ''ষ্য. (প্রায় সহচর শব )। 

অবধারিত ও নিয়মবদ্ধ। ধর! ধরি. ষ্য. 

পরস্পরধারণ, বহু জনে ধারণ। ছেলে-ধর 

'ষ্য, ষে ছোট ছোট ছেলেকে চুরি করে। 
ধরা...ধাতু. (ধর ধাতু আস্তে )। ধরান[॥ 

ধর ..ধ্য. (স' ধারণকর্ত!)। হিন্দুর পদবী- 

বিশেষ । 

মাছ ধরা; পালন করি, প্রাঃ_নিয়ম ধরা | ধরা...ষ্য. (স*)। পৃথিবী, ধরিত্রী । দৃষ্টান্ত, 

শাসনে রাখি, প্রঃ মাল সাপ ধরিয়াছে। 

র্দাস্ত ছেলেকে ধরিয়া রাখে সাধ্য কি? ূ 

ধরাকে শর! জ্ঞান করা দত্তে পৃথিবীকে 

শরা তুল্য মনে করিয়! কাজ করা। 

কর কিংবা! মূল্য দিয়া ভোগ করি, প্ঃ-- : ধরাট, ধরাঁটি...ধর ধাতু দেখ। 

রাম আমার জমি ধরে; হলকর্ষণ করি, 

প্ঃ--দিন ছুই বিঘ! জমি ধরা সোজ। নয়) 

ধর্তব্য (গ্রা* ধ্তবা)..'ণ. (স*)। গ্রহণযোঁগা। 

বিচাঁরযে।গ্য। 
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ধর্ম (গ্রা" ধন্ম )."'ষা, (স* ধর্ম) পালি, প্রতিজ।। ধর্ম নাশ, ধর্ম নষ্ট করা--পাতি- 

সৎগ্রা* ধন্ম )। শাস্ত্রানুযায়ী আচার, গ্রাঃ-- 

নর ধর্মশান, হিনদ-ধর্মে গোহিংসা নিষিদ্ধ) 
সৎ কর্ম, কর্তব্য, গ্রাঃ-ধর্ম করা, দাঁন-ধর্ম, 

ধর্ম-কর্ম, পুণ্য-ধর্ম করা, চোরা না শুনে 

ধর্মের কাহিনী পুণা, পাঃ--দরিদ্রকে দান 

করিলে ধর্ম হয় স্বভাব, গুণ, প্রঃ--কলির 

ধর্ম কলহ, তাঁগের ধর্ম দাহিকা, মাঁনবধর্ম, 
গশুধর্ম) যম, গ্রাঃধর্ম জীনেন, আমি 

জানি না (যম-_মান্ুষের যাবতীয় কর্ম লক্ষ্য 

করিতেছেন )) ঈশ্বর ও পরলোক সম্বশ্ধীয় 
বিশ্বাস, প্ঃ-_তিনি ত্রাহ্গধর্মে দীক্ষিত) 

সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস বা মত, প্রাঃ ্রীষ্টান 
ধর্ম। (এই অর্থ আধুনিক, ইং 16178107 
শবের অর্থ হইতে আসিয়াছে। এইবুপে, 

এ দেশে হিন্দু মুদলমান থিষ্টান ত্রাঙ্গ আর্য 

জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম নাম হইয়াছে। এই 
অর্থ আধুনিক বলিয়া__-তোমার ধর্ম কি? 
-__জিজ্ঞাসিলে দেশের সাধারণ লোক প্রশ্ন 

বরত্য-ধর্ম হানি করা। ধর্ম-পত্বী ..শাস্্াসারে 
বিবাহিতা পত্বী। ধর্মপুত্র 'শাস্তান্থমারে 

উৎপাদিত পুর; পুররকর্মার্থে গৃহীত পুত্র; 
যুধিষ্ঠির) ধর্মপুত্র যুধিষ্ির...যে যুধি্টির 

ধর্মের পুত্র ছিজেন তত্তল্য সম্যবাঁদী। 
ধর্ম-পিতা, ধর্ম-বাপ ' 'ধর্মান্থুসারে যিনি গিত|) 

পিতৃধর্মপাঁলনার্ঘে যিনি পিতা হইয়াছেন। 
ধর্মমা.: ধর্মপালনার্থে ধিনি মাতা হইয়া, 

ছেন। ধর্ম-ভাই '.গুরুভাই | ধর্ম-শীলা... 
ধর্মার্থে যে শীলা__বাটা__সাঁধারণকে তোঁগ 
করিতে দেওয়া হইয়াছে, অখিতিশাল|। 

ধর্মের টাক বাজা-ন্যায় গুপ্ত থাকে না। 
ধমিয়] ''ণ. (ধর্ম4ইয়[)। ধারক, ধর্ম 
শীল। (বিপঃ__অধগ্রিয়।)। ধর্ম-ঠাকুর 

..*নিরঞ্জন ঠাকুর, ওঃ তুমি ধর্ম নিরাকার 

তুমি সংসারের সার ( কবিকঃ, শিবের গ্রাতি 

ন্ধার স্তব)।| ন দেবায় নধর্মায়--এই 

কথায় বোধ হয়, দেব হইতে ধর্মের প্রভে? 

করা হইয়াছে । ধর্মমঙ্গল নামে বহু গ্র্থ 

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ধর্ম 

পুবাণ নামে এক পুরাণ ( বাঙ্গালা ভাষায়) * 

আছে। শুন্ত-পুরাণের প্রথমে ধর্ম কিবপে 

বুঝিতে পারে ন|। ধর্ম শবের মূল অর্থ_-যাহা 
ধরিয়া রাখে, স্থিতি কণায়, দেহ মন আত্মার ! 

কল্যাণ করে| এই হেতু, মহাভারতে ধমস্য ূ 

তত্বং নিহিতং গুহায়াঁং। অমরকোষে ধর্মের ॥ 

নাম পুণ্য শ্রেয়ঃ সুকৃত (পাপের বিপরীত); 
ইহা হইতে, হিন্দুর পক্ষে, বেদবিহিত কর্মের 
নাম ধর্ম; এবং ধর্ম অর্থে পুণ্য যম (শরীর 

আত্মীর সাধনাপেক্ষ কর্ম; কাজেই, ন্যায়, 

আচার স্বভাব--অমরকোঁষ)। ধর্ম-কর্ম, 
ধর্ম-কার্য-.'র্ানুষ্ঠান, পুণ্যকর্ম। ধর্ম-ঘট .. 

(স*--বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণকে দা তব্য জল. 

পুর্ণ ঘট)। ধর্মরক্ষার্থে, ব্যবসায় বা জাতির 
| 

শ্রেয়ঃরক্ষার্থে, ধর্মরূপ ঘট খ্বাপন পূর্বক : 

এই পৃথিবী স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত 
আছে। উত্তরবগ্জা হইতে রাঢ় দিয় 

ওড়িশ! পর্যন্ত ধর্ম-সেবক আছে। ধোগী 
জাতি নিরঞ্জনধর্মী | নিরাকাঁর হইলেও ধর্ম- 
ঠাকুরের প্রায়ই পাথরের কচ্ছপমৃত্তিতে 
পুজা হইয়। থাকে । পাশে, (প্রায়ই এক) 

'কামিন্তা' থাকেন। নাঁম এইবুগ, পঞ্চানন, 
জগৎ-রায়, যাতর!-সিদিধ, দল-মাদল,কষুদি-রায়, 

কালু-রাঁয়। বীকুড়া-রায়, খেলারাম, স্বন্প- 
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প্রভৃতি জাতি পুজ্ধক। পুজক পণ্ডিত” 

ধর্মপন্ডিত' নামে খ্যাত, এবং চিহ্ুসরূপ 

"বসন 

ধস্তা "ধাতু, ( স* ধ্বস্ত হইতে )। ধস্তাই_ 
বিদ্ধস্ত করি। ধস্তানা ॥ ধস্তা-ধস্তি...পরস্পর 

আঁকুমণ, পরাভব। 
ডানি হাতে “তামা””-(তাতবলয়) পরেন। | ধা."'ধাতু, (সং ধার ধাতু গতি, বেগে )। ধাই 

: এক এক ধর্মঠাকুরকে শ্রোত্রিয় ত্রাঙ্মীণেও 

পূজা করেন। সেখানে ধর্মঠাকুর শিবঠাকুর 
হইয়াছেন। সময়ে সময়ে নান! স্বানের 

বিগ্রহ একত্র করিয়া পুজা হয় (গ্রহাহরণ 

দেখ)। কোন কোন ধর্মঠাকুরকে' মদ্য 
অর্পণ করা হয়, ছাগবলিও হয়| পুজার 

মন্ত্র, বাঙাল! ও অপত্রষ্ট সংস্কৃতের মিশ্রণ । ৃ 

পুজার মন্ত্র, পুজকের জাতি, ঠাকুরের রূপ | 

গ্রভৃতি ধরিলে ধর্মঠাকুরেরর মূলে বৌন্ধধর্ম 
বুঝিতে পারা যায়। (গাজন দেখ )। 

ধলা ''ধবল দেখ। 
ধষ.' ধাতু, (স* ধূষ ধাতু হিংসায়, রা ধ্ ধা..'ফ্য. (স* ধৈৰত )। 

_-দস্তপ্রকাশে বিপর্যস্ত করি, ও গাঃ_ পার্জ । 

ধসিয়া গেল (চগ্ডীঃ)। ধষ|॥ ধষ-মষ' 

আকমণে )। ধষি-মধি-__বিপর্যস্ত, নষ্ট করি, 

পরাভূত করি, ঃ-ছুরস্ত ছেলে বিছান| 
] 

'_বেগে চলি (পশ্চাতে কিংবা সম্মুখে ) 

পঃ-_ ধেয়ে (ধাইয়া) এল (আইল) বরের 

বাপ। ধাওয়।॥ ধাওয়।-.'পশ্চাদ্ধাবন। 

ধাওয়া-ধাই পরস্পর অনুধাৰন, ব্যন্তভাঁবে 
গমনাগমন, প্রঃ-চারিদিগে ধাওয়। ধাঁই 
রাজার আওগাসে (কৃত্িঃ)--আগাসে-- 

আবাসে। ধাওয়া ''ধাতু, (ধা! ধাতু আস্তে । 

ধাআ ধাতুও মনে কর! যাইতে পারে )। 
ধাওয়ানা | (বা* টেউ--এই ধাৰ হইতে? 

জল ঢেআইয়া কলশী ভর! - জল ধাওয়াইয়! 

নহে কি?) 

গীতের সপ্ত সুরের ষষ্ঠ 

স্ুর। 

 ধঁ, ধাধা "ব্য, । সংখ ধা শবে । বোধ হয় 

ধাতু, ( স? ধূষ হিংসায়, স" মৃশ ধাতু গতি অর্থ স* ধাৰ ধাতু হইতে )। ধাঁধা 
শবে ( অন্ত রূপ বাঁ)? শী্গতিতে, পঃ-- 
ধ। করিয়! যাও (ধা! শবে ?)। ধাধা! কাজ 

শেষ কর-শী্র শীপ্ত। ধবিয়া-মধিয় দেয়, গাঃ_ধুসে মুসে সকল ূ 

লইবে ধর! ধন (মাঃ) ধষ-মষ | | 

ধস''ধাতু, (স* ধ্বন্স ধাতু ধ্বংসে, অধঃ 

পঙ্নে, অবসংসনে )। ধসি-স্মলিত হই, | 

নীচে,পড়ি, গ্ঃ--নদীর বাঁধ ধপিয়! গিয়াছে। 

ধসা॥ ধস...ফ্য, শ্বলন, চ্যুতি, প্রাঃ-নদীর 

ধস, নদী ধস থায় (গ্রা* ধাস)। ধসা-রোগ 

ধাই, দাই ''ষ্য. ( স* ধাত্রী )। শিশুপালিকা; 

যে নারী সস্তানপ্রসব করায়। 

। ধাঁই..*ষ্য. (স* ধাতকী )। পুক্ষুপবিশেষ, 
(| ০০৫০1৫1৪ 901109008) | তাঁঅবর্ণ 

পুপ্পের নিমিত্ত উদ্যানে প্রীয়ই রোপিত 

ূ 
হইয়া থাঁকে। পুষ্প বসস্তকালে ফোটে। 

গোল-আলুর রোগ-বিশেষ (2০/৪/০-:০% 

(105021000015, 1005003)1 ইহাতে 

আলু পচিয়া যায়। ধস! "ধাতু (ধস ধাতু 
আস্তে )। ধসানা॥ (ঢুসা ধাতু দেখ )। 

পুষ্প ষট্দল, দ্বাদশকেশর। ফুলে কষায় রস 

আছে বলিয়। কাঁপড় রং করিতে ও গুঁধধে 

লাগে। 

ধাউড়িয়া, ধাউড়া.'.ণ, (স* ধারক-জাতি' 
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বিশেষ )। লিপিবাহক জাতিবিশেষ (এখন: 

দেখ| যায় না)। ...ণ. (স* ধাৰিত হইতে) | 

বিস্তীর্ণ, গ্াঃ--তাঁলপাতার চাঁলা এমন 

ধাউড়| করিয়াছ যে অন্ন ঝড়েই পড়িয়া 
যাইবে! | 

ধাউস ''ষ্য. (1)। কাগজের বৃহৎ ঘুড়ী। 
ধাঁওয়]''ধ! ধাতু দেখ। (হিৎ ধারা )। 

ধাক: ''ষ্য. (তাগ!। দেখ । হি* ম* ধাগা)। 

ছুই তিন খাই পাক-দেওয়! সৃতা। 

ধার ''য্য. ( স+ ধক্ক ধাতু নাশনে ) স* ধাক-- 

সন্ত । ও* হি ধকা। স" ধুক্ষ ধাতুও হইতে 
পারে। বেগে আঘাত, হঠাৎ আঘাত, 

প্রঃ--নফরে হুকুম দিয়ে মারে তাঁরে ধাক্কা, 

(কবিকঃ)। (কবিকঃ ও ভীঃতে টেকা. 

শবঁও আছে, গ$-_ঢেক। দিয়। কোটালের | 

ভাই লয়ে যায় (ভাঃ)। অধুনা টেকা 
প্রায় অপ্রচলঃ)। ধাক| খাওয়।-_নিজে ; 

ধাক! দেওয়া। মারা-অন্তকে। 

ধাঁগড় ''ষ্য. (?)। সাঁওতাল জাতিবিশেষ। 

(ইহার গোধা-গৌসাঁপ ধরিয়া খায়। 

গোধ! হইতে 1)। 

ধাচ! ..ষ্য. (৩ ঢাঞা ) হি* টাচ_ঠাট। স' 

| 

পু" বাড়ি), .গঃ-বুড়া বয়সে ধেড়ো 

রোগ-বুড়া বয়সে ধাঁড়ীর যোগ্য: কর্ম 
পুত্রোৎপাদদন ইচ্ছ! । 

ধাড়িয়, ধেড়ে ''ষা. ( স' উদ্র হইতে )। উদ 

বিড়াল । 

ধাড়ী '*য্য ( স*ধাত্রী)। দে ছাগীর (ও এই- 
ৰূপ পশুর) বত্স হইয়াছে, প্রঃ--ধাড়ী 

ছাগল; বালকদের খেলায় প্রধান ঝ| 

নায়ক, পাঃ-যম যদি ধাঁড় সাজে আছে 
প্রতিকার (কৃত্তিঃ, কিং)। বুড়! ধাড়ী... 

ৃ্ধ-ধাত্রী, বুদ্ধ 'মথচ বাল-নায়ক। * 

ধাতু, ধাত "ব্য. (স+)। কফ পিত্ত বায়ু শরীরের 
তিন ধাতু; রস রন্তু মেদঃ মজ্জ! শুধ মাংদ 

অস্থি শরীরের সপ্ত ধাতু ; কর-নাড়ী, প্রঃ. 

আর ধাত পাওয়া যাইতেছে না; সোঁন 
রূপ ইত্যাদি পার্থিব বিকার) শের 
মূল; প্ররুতি। ধাতু-্ষয় ''বীর্ষ-্ষয়। ধা 
টালা, ধাঁতের ব্যারাম 'গ্রমেহ রোগবিশৈ 
(৪০701110658); ইহাতে শুক্ধাতু ক্ষরণ 

হয়। সপ্তধাতু, যথা,_ স্বর্ণ রৌপ্য তাত রঙা 
লৌহ সীসা দৃত্তা। অষ্ট ধাতু, যথা,-্ব্ণ 
খৌঁপা তাত রঙ্জা লৌহ দীস। দত্ত! পারা। 

ছন্দ হইতে ছাদ-পাছ-ধাছ! ?)। ছাদ, ' ধাঁদা...ষ্য. (সং ছন্দ । ধন্দ দেখ) শখ দুঃখ, 

ভঙ্গি, গঃ_-লোঁকের ধাচ!। | 

ধাড়া-.ফ্য. ( স* ধট। ও* ধড়া, ম* ধট )। বড় 

ধাড়ী-পাল্প। | ধাড়! ব্বাধা ছুই পাল্লা সমান: 

কর|। | 

ধাড়া গ্রা) : যয. ( স* ধারা )। বেড়া, বেষ্টন। 

ধাঁড়..ষ্য. ( স* ধার!-_সৈন্তের অগ্রিম স্বণ্ধ ূ 

হইতে )। হিন্দুজাতির পদবী বশেষ। 

ধাড়িয়, ধেড়্যে.'খ. (ধাঁড়ী+ইয়!। ধাড়ী, 

শীত-গ্রীঘ্াদ রিরুদ্ধ যগ্ম, ইহা হইতে সংদার- 
চিন্তা) রহস্য, প্াঃাদায় পড়া-_বুঝিতে 
না পারা। (২) (স* ধুশ্ধমার_-ঘর্থাৎ 

ধুম-ধুম+আর-_ঝুঁল যাহা ধুম বদ্ধ করে)। 
অস্পষ্টতা, অস্পষ্ট দর্শন ( যেন চোখে ধৃম 

লাগয়াছে) পঃ--চোঁথে ধাঁদ| লাগে। 

€ঃ--রতনসম্তধা বিভা নয়ন ধাধিয়। ধার 

অগ্রে ( মেঘনাদব্ধ )। 

: দেখ )। ধাড়ীর যোগা, খাড়ীযুক্ (ধাড়ী_-। ধাঁধস -.ফা, (স* সাধবস-_ভ, নী প্রি 
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বিরহে চিত্ত চাল, চিন্তা, ৩০ নিদের সবল ? ) | গর্ভথোড়''ধান গাঁছের 'মধা- 

আঁলসে বধুর ধাধসে তাহারে করিম কোরে 

(চণ্ডী; )--কোরে- কোলে) প্রেমাবেশ, 

গ্রঃ--(জ্ঞানদাঁস, | 

ন.'য্য (স* ধান্ত। ধান্ত শবের মৃূলার্থ 

যাহা পোষণ করে। তু* অন্ন। পূর্বকালে 
ধান্য ও ব্রীহি এক ছিল। অমরে ধান্ং 

্রীহিঃ) মেদিনীতে ধান্ং ব্রীহিষু; হেমচন্দে 
ধানান্ত, শদ্যং) অর্থাৎ যে সকল শস্ত দ্বারা 
দেহপোষণ হয়। কেহ ধান্তপঞু- গণন! 

করিতেন, যথা, শালি ত্রীহি শুক শিষি ক্ষুদ্র) 
কেহ বা সপ্তদশ গণিতেন। শুকধান্ত যেমন 

যব, ক্ষুদ্রধান্য অন্ত নাম তৃণধান্ত যেমন, 

কর, শিশ্ি বা শমীধান্ত যেমন কলাই, ৰ 

ব্রীহিধান্ত যেমন তিল, শালি ধান্তই ধান: 

নামে খ্যাত। কিন্ত; স*-তে ধান ত্রিবিধ, 

বা, শালি-হৈমস্তিক, ষষ্টিক (ষাটিয়া )-- 
গ্রম্মক, আশু (আউশ)-বাধিক; অর্থাৎ । 

্রীষ্মকালে বর্ষাকালে হেমস্তে যে তিন 
গ্রধান জাত পাকে । যখন ক্ষেত্রে থাকে, 

হখন তুষ থাকিলে ধান্ত, নিকষ করিলে 

তগডল, সিদ্ধ করিলে অন্ন )। প্রসিদ্ধ শস্ত 
(1106) 001)031:6001০9, 08৫0 )) 

ধান গাছ, গঃ--ধান কাট! ; (গছ ধানও 
বলা যায়); রতির চতুর্থাংশ ভার (81510 

পাকা বতি ধরিলে প্রায় ১ গ্রেণ হয়)। বীজ- 
ধান ''গাঁছ করিবার নিমিত্ত যে ধাঁন রক্ষিত 
হইয়াছে (৪* বিহন-__স* ৰীজন 1)। বীচ .. 
( স* বীজ )ধানের চাঁর।। ধানের থোঁড়: 
ইওয়া ''( স* স্তম্বকরি_স্তস্ত-_গে|ছ। ঝাড় 
হয় বলিয়।? খোড় দেখ)। হ্লীষ হইবার ৃ 
পূর্ব গাছের স্ব,লত্ব (হি খোল। স" 

ূ 
[ 
পু 

1 
| 

ভাগের স্ব.লত্ব। ফুলা...ফুলযুন্তু। ঘোড়ামুধা 

'*'ধ* শীষের ঘোড়ার মুখের তুল্য বকৃতাঁ- 

বিশিষ্ট | ডাকের কথায়, থোড় তিরিশে ফুল 
বিশে ঘোড়ামুখ! তের দিন_-খোড় হবার 

ত্রিশ দিন, ফুল হবার বিশ দিন,আর ঘোড়া- 
মুখা হবার তের দিন পরে ধান পাকে। ক্ষীর" 
মুখী ''ণ. শীষে ধানের ক্ষীর অর্থাৎ চাউলের 
দ্রব অবস্থ! হইলে। শীষ ..ষা. (স* শীর্যক)। 

ধান্মগ্জরী। শীষের ডালী ..( ডাল+ঈ)। 

শীষের শাখা । ধাঁনের শুষ্ঠা, শু'আ...( সঃ 
ধান্তশুক )। ধানের শৃঙ্ভা (2/0)। ধানের 
চিটা ''অন্ত নাম আগড়। ধান গাছ কাট! 

হইলে-খড়) ক্ষেতে যে গোড়া থাকে-- 

নাড়া (কোথাও কোথাও ধানের খড় অর্থে 

নাড়। শব্ধ চলিত আছে )। খড়ে পত্র-- 

পাল। পত্র মাড়! হইলে-_পল, পোয়াল। 

গাছের গোড়ার দিকের যে পাতার খড় থাকে 

না__মাঁউ্জুয়! পাল| (স* মাংস+উয়।।, 
ও*তেও এই উচ্চারণ)। ধান কাড়ান--: 

বোনা ধানের ক্ষেতে লাঙ্জাল দ্বারা তৃণাদি 

মারা । ডাকের কথায়, আধাঢ়ে কাড়ান 
নামকে (নাম নিমিত্ত, অর্থাৎ কাড়ান। 

হইয়াছে বলিতে)। আাবণে কাড়ান ধানকে। 

ভাঁদরে কাড়ান শীষকে । আশ্বিনে কাড়ান 

কিসকে (বৃধা )। নিড়ান-নিস্ৃণীকরণ | 
ধান বোন1-_ছড়াইয়! বীজ বপন। ধান 

রৌআ-বীজতলায় চারা করিয়! রোপণ। 

ধান কাটা__গাছ কাট! (সতে ধান্তচ্ছেদ- 
নম, পরে ধান্তকট্টনম্)। ধাঁন ঝাড়া” 
কাঠের পাটায় কিং! বাঁশের আগড়ে গাছ 

ধরিয়া শীষস্িত আছাড়িয়া খড় হইতে ধান 
৬১ 
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_ গৃধক কর!। ধান মাড়া_-ধানের শীষ মর্দন ) 
প্রায়ই গোরুর পা দিয়! | মাঝে খুটী (সং 

মেধী ) কোথাও কৌথাঁও মেইকাঠ বলে) 

রাখিয়। দোড়ী দিয়! বাধা এক সারি গোবু 

গাছের উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়| চলিতে চলিতে 

ধান মাড়া হয়৷ ধান সারানা--আগড়। বা 

চিটা, খড়-কুটি হইতে ভাল ধান পৃথক করা 

( প্রায়ই বাতাসে ধরিয়। ) | ধানের জা ত-- 

ধানের কত জাত আছে, তাহা বল! ছুঃসাঁধ্য। 

কারগ ভূমি কৃষি গ্রীষ্ম বর্ষা দি খতুভেদে ধানের 

আকার-প্রকার পরিবঠিত হয়। কাজেই 

স্বানডেদে বছু নাম হইরাছে। মোটা-মুটি, 

ধান এক বল! যাঁইতে পারে (0128 

89018 | স+ ত্রীহি, ফাঁ* বিরিঞ্জি হইতে 

01728, 1০6 শব )। ধান পাকার কাল 

হইতে নাম, (১) আউশ .'(স* আশু)। 

শীঘ্র পাকে বলিয়া, প্রা"--আউশ ধানের 

চাষ লাগে তিন মাস। (২) কেলেশ ধান "' 

(কাঁলশ হইতে )। কৃষ্ণবর্ণ ধান, আউসের 

১০1১৫ দ্দিন পরে পাঁকে | (৩) ষাঁটিয়.'(স" 

ষষ্টিক ধান্ত) | ষাটি দিনে পাঁকে বলিয়া নাম। 

বঞ্জো ইহা তেমন প্রচলিত নহে। (৪) লঘু- 

ধান '.লঘু অল্পকাঁলে পাকে বলিয়৷ নাম। 

এই ধান কাঠিকের শেষে পাকে। (৫) 

হৈমস্তিক (প্রা হেঅৎ )."'হ্মন্তে পাকে । 

এই ধাঁনই শ্রেষ্ঠ। ইহার ছুষ্ট ভাগ আছে। 

(ক) লাল ( স* রন্তুশীলি ), (খ) শাদ! বা 

শীলি (স” শালি)। (৬) বোরো" (স" 

বোরবৰ-বৈদ্যকে | বোধ হয় দেশীয় নামের 

সংস্কত-করা নাম। ধান বড় বড় বলিয়া 

বড়ো--বোঁরে!। নহে কি 1)। ইহাঁকে গ্রীষ্মের 

আউশ বলা যাইতে পারে। জপাতে বোরো 

] 

ধান হয়। আউশ-বীজ হইতে বোরোর চাষ 

হয়। উড়ীধাঁন ..( স* নীৰার )| বস্ত ধান, 
অন্ত নাম ঝড়া। যে ধান পাকিয়া গাছে 

লাঁগিয়। থাকে, তাহারই চাষ হইতে পারে। 

কাঁরগ কাট!, বহা, ইত্যার্দি না হইলে শন্ত 

গৃহগত হইতে পারে না । ঝড়া ধান পাকি- 

লেই ঝরিয়। পড়ে, সুতরাং গৃহগত করা 

কঠিন। পূর্বকাঁলে উড়ীধান সংগ্রহ করার 

নাম উদ্বৃত্ত ছিল। এই লক্ষণ হইতে জানা 

যায়, উড়ীধান বন্য । বোধ হয় এই ধান 

হইতে যাবতীয় ধানের উৎপত্তি হইয়াছে। 

আশ্চর্য এই, কৃষকেরা ক্ষেতে ঝড়া ও কৃষির 

ধান-গাছ চার'-অবস্বাতেই চিনিতে পারে। 

ধানের অভ্যাপাত (স*বিম)। (১) 

কেদে! মার!...( কাছুয়।--কেদে। )। কাদায় 

পচিয়! গাছের গোড়ার রোগবিশেষ। এক 

হুক উত্তিদ ইহার কারগ। (২) গীঁধি 

পৌকা..( স* গন্ধিক )। ছূর্গণ্থ গোঁকা 

দ্বারা ধানের রোগ । (৩) ভেপো "কাট 

বিশেষ । (৪, শাখী *'(শঙ্থ হইতে)। কাট 

বিশেষ । (৫) ধানের গু ''(হি* নাম কাগুআ)। 

ধানের রোগবিশেষ | ধানের চীলের গরিব 

কাল খুলা! দেখ। যায়। এক জাতি হস 

উদ্ভিদ (1111969 £০5605 ) এই রোগের 

কাঁরণ। ধানুয়া, ধেনো..ণ, (ধান+উয়)। 

ধান সম্বন্ধীয়, গঃ_-ধেনে। ব্যাপারী) ধানে 

জাত, পঃ_-ধেনে! মদ-( এই মদ। কিনব 

থান হইতে ন! করিয়া আতপ চীল হইতে 

করা হয়। চীলের সঙ্জো ধান থাকে বনি 

নিন্দায় ধেনে! নাম হইয়াছে । সং পৈষটক | 

ধান-দরধা...বর ও মান্ত বান্তির আশীবা? 
করিতে ধান্য ও দুর্ব' । দৃষটাত্তে, ধান তাঁনিতে 



চি 

শিবের গীত-শ্মলংলগ্র বাকা (শিবের 

গীত, স্বানে 'মহীপালের গীত'ও বলে)। 

কত ধাঁনে কত চীল মাপে কিংবা ওজনে 
কত ধান হইতে কত চীল পাওয়া যাঁয়। 

চীল ধানের হিসাব জ্রাঁন। গৃহস্থমাত্রের 

কর্তব্য | ধানবাঁড়ি '-ষ্য. (স* ধান্বৃদ্ধি)। 

ধাঁন খণ দিয়া ধানে বৃদ্ধ লভ্য। বাড়ি ধান 

,'যে ধান বৃদ্ধি নিমিত্ত দেওয়া! হইয়াছে 

কিংবা! হইবে । 

ধানী ( গ্রীণ )..ষ্য. (স* ধনী )। মূলধন যাঁর, 

বাবসায়ে ধনী। 
ধাুকী...ষ্য. (স* ধানুফ)। ধনুর্ধর, যে ধনুর্বাণ 

লইর়! যুদ্ধ করে (কৰিকঃ) 

1ান্শ্বরী : যয. (স" শব্ধ রচিত )। ধেনো মদ 

(মাতাল ভাষায় )। 

1গ.'ষ্য ( স* শ্বাপন । মণ ধাঁন)। শি'ড়ীতে 

পদগ্বাপন-স্বান, পইঠা | 

[াপ-ধাড়া গোবিন্দপুর..'ষ্য. (কোন গ্রামের 

নাম)। বহু দুববর্তী অগম্য স্বান। 
াপা.- "যা. (হি* ধপ্পা- আঘাত, ক্ষতি । বোধ 

হয় ধাপ! ও থাপড় থাপ্পড় মূলে এক)। 

প্রতীরণা । ধাগ্পা দেওয়া_-হবে হবে বলিয়। 

বথ। আশ্বাস দেওয়। | ধাপ্প। মারা (অশিষ্ট)। 

ব ''ধাতু (স* ধাৰ ধাতু গমনে )। ধাবি__ 
দত গমন করি। (পদ্যে)। ধাঁবমান'"'ণ, 

(স"তে ধাবমান পদ হয় না)। ধাবিত, 

াঃ--( প্রবোধচক্দ্িকাঁয় )। 

বকা "ষ্য. (স* ধাৰন-আকমণ, পশ্চাৎ- 
ধাবন)। অভ্যাস, প্রঃ প্রতিদিন সধ্ধ্যা 

হইলে গা সিড়২সিড় করে, এই ধাঁবকা না 
গেলে শরীর ভাল হবে ন।) হেপা, প্রাঃ | ধামালী-.*ষ্য, 
আইন আদাকুতের ধাবকায় ইংশজীর চর্চ্ 

স্্্প্পস্প 
বাড়িয়া উঠিল (টেকচাদ)-__এই অর্থে 
অপ্রচলঃ (হেপা দেখ )। 

ধাবড়া "যা. (বোধ হয় থাপড়া হইতে )। 
থাপড়া, বিস্তৃত কদাকার মৃত্তি, গঃ-_কাঁলী- 
ধাবড়া লেখ! । ধাবড় '“ধাতু, .থাবড়াই__ 

. বিস্তৃত কদাকার হই, প্রাঃ-_কালী গড়িয়া 
লেখা ধাবড়ায়। ধাবড়ীনা । 

ধাঁম'**ষ্য. (স*ধামন্। যথা, ধাম দেহে 

গৃহে রশ খ্বানে জন্সগ্রভারয়োঃ__মেঃ )। 
স্থিতি বা নিবাপ,প্রঃ__-লোকের নামধাঁম 

দেবদেবী ও বৈষ্ণবের গ্বান, প্রঃ_ 
মথুরায় চারি ধাঁম-_পবিত্র স্বান। 

ধামন, ধামন| ''ষয, (সং ধন্বন_-কাঠে ধঙ্গ 

হয় বলিয়া । ও* ঢামন, হি* ডেনগান)। 

বহুবার-সদূশ তরুবিশেষ (০01019 1180. 

1০011 )।| মধ্যভারত ছোটনাগপুর 

ওড়িশার অরণ্যে আছে। মাঝের কাঠ 

(সার) লালচিয়া, সুন্দর চিত্রবিচিত্র। 

কাঠের আশ লঙ্কা লম্বা বলিয়া ধন্টুক ও 

বাঙুগীর কাঠ হয়। বঞ্জদেশে দেখা যায় না । 

ধামা-''ষ্য. ( স* ধামক--পরিমাণবিশেষ। 

যথা, মাষকে হেমধামকৌ __ভীবপ্রকাশে। 

হিৎ ধাম! )। ধান-চীল রাঁখিবাঁর বেতের 

গভীর পাত্রবিশেষ। ধামী ''ষ্য. (ধাম!1-ঈ)। 
ছোট ধাম! । ধামা-ধরা! * ৭. ধাঁন-চাঁল মাপি- 
বার সময় খে ধাম! ধরিয়! থাকে, এবং 

মাঁপকের ইঞ্জিতে এ দিকে ও দিকে ধরে। 

ইহ| হইতে, যে অন্তের অনুবর্তী হয়। 

ধামাম| যয. (স* খা ধাতু শবে। খাধা 
শব্ধ করে বলিয়। ধাঁমাম! )] দাম!ম! বাদ্য। 

( স* দম্ভ+আলী। তু 

চতুরালী, নাঁগরাঁলী। তু" ও* টগচমান্তি। 
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বা* দামাল দেখ। বালকের কৌতুকে 
দস্তপ্রকীশ, প্রঃ--যদি সে ধামালী করে 

আইসে মোর স্থানে ( কলঙকভঞ্জন )- 

করে--করিয়! | 

ধার... (স+__খপ_মেঃ। উদ্ধার অঃ)) 
পরে আর এক অর্থ--প্রাস্ত | (১) খণ। 

] 
! 
। 

| 
| 

(কর্জার শুদ দিতে হয়, ধারের শুদ দিতে 

হয় না)। ধার-উধার '.( স* ধার, উদ্ধার 

সহচর শব )। খণ। ধার-কর্জ "(সহচর 
শব) ধার। ধারে কেনাঁ-মূল্য 

দিব অঙ্গীকার করিয়া কেন! (ও* কান্ি, 

স* কাঁলকা--কমদেয়ে বস্তুমূল্যে। তু 

বাঁ" কীল-কীল করা-_-কালি দিব কালি 
দিব বলা)। ধারে বেচ1-কেতার খণ 

হইল জানাইয়| বা জানিয়া বেচা (ধারে 

বেটা-বাঁক্য অসঙখত বটে, কিন্তু, চলিত 

আছে)। ধাঁর-করা ''ণ. খণসরুপ গৃহীত। 

ধারী...ণ. (ধার+ঈ)। খণী। ধাবুযা, | 

ধেরো.. ৭. (ধার+উয়া)। ধারস স্বম্ধীয়, 

প1$--ধেরো। টাক; খণী। ধারধোর *' 

পরে 
ধার-পাঁত...ফ্য. (ধার|-কম, পাটা) পাঁত- 

(ধোর উপচর শব )। ধার-টার। (২). 

প্রান্ত, পার্খ্ব ; অস্ত্রশস্ত্রাদির ধার!) দ্রবাদ্ির 

ধারা | ধারিয়া, ধের্যে ''ণ. (ধার+ইয়! )। 

গ্রান্তে গত, প্রাঃ--নদীর ধের্ে-নদীর 

তটস্বিত শ্বশানগত (গালিতে )। ধার "' 

ধাতু, (স* ধার, ধৃধাতু)| ধারি-খণী: 

হই, গঃ_-কাঁরো ধার ধারে না, দশ টাকা 

ধারে। ধারা ॥ 

ধারক..'ফ্য. (স*)। ধারণকর্তা, প্রঃ তন্ত্র 

ধারক ; রেচকের বিপরীত ওষধ । 

ধারণ| '“ষ্য. (স*_ চিত্তের প্বির বন্ধন _ হেমঃ)। 

চিত্তের সবিতা) অনুভব, বো । 

ধার:...ষ্য. (সং )। জলাসার, প্রঃ শ্রাবণের 

ধারা) জলজ্রোত) রীতি, ও13--সে দেশে; 

ধারা এমন) শ্রেণী, কুম, বিধি, প্রঃ 
আইনের ২৯১ বারা-__আইনের ২১১ মন্থর 

বিধি। 

ধারাটি ''ষ্য. (ধার-প্রীস্ত 4মাটি )। দর 

পিপ্ডাদির প্রান্তমাটি, গ্রাস্ত, প্রঃ--ইট দিয় 

ধারাটি বাঁধা । 

ধারানি ..ষ্য. (ধার14+পানি। বৃষ্টিজল, বৃষ্টি 
গড়ানিয়া জল। 

পত্র)। পাটা-গণিত পত্র, যে গত্রে- 
পুস্তকে--সাম'ন্য গণিতকৃম লিখিত থাঁকে। 

ধারাল, ধারালা...ণ. (ধারা41ল, ধার+ 

আল!)। তীক্ষাগ্র। 

ধার্য (গ্রা* ধাজ্জ ).'"ণ. (স+*)। ধারণযোগা, 

প্রঃ_শিরোধার্য-_মন্তকে ধারণীয়, গাল 

নীয়; গ্থিরীকৃত, নিদিষ্ট) পঃ- কথা ধার্য 

বিবাহ ধার্ধ, ধার্য দিনে উপস্থিঠ। 

 ধাষ্টামি (গ্রা*)..ধৃষ্টামি দেখ। 

ধাশ ..ব্য. (স* হুতভাশ হইতে)। আগ্রর 

উত্তাপ | 

৷ ধিকৃ-ধিক, ধিকি-ধিকি-*ধক্-ধক দেখ। 
] 

1 

| 

ধিগী.'.ণ. (স* ধনিকা হইতে ?। ম 

শিঙ্গী)। যৌবনগর্বিতা, 1874 

সহচরীগণ এক ধিঙ্গী এক জন উদ্দেশে 

করি নমস্কার (ভাঃ)-এক ধিঙ্গী এক জঃ 

__কেহব| ধিষ্ী, কেহব| এক এক জন- 

পুরুষ অর্থাৎ পুরুষভাববিশিষ্ট। 

ধিৎকার (গ্রা*) ..যা. (স" ধিকার)। ধিক্কার 

নিন্দাবোধ | 

ধিন্ধিন'*বা, ধন্ধন দেখ । 
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ধিম। ..ণ. (টিঙা দেখ । স* মধ্যম হইতে ) 

সধ্যম, নাতিদ্রুত, পাঠ ধিমা আঁচ, ধিম। 

চীল, ধিমা তেতাঁলা| | 

বীট, টাট ''ণ. (স* ধৃষ্ট। ম* ধীট)। প্রগল্ভ, 

নির্লজ্জ। 
ধীর ..ণ. (স*)। বৈর্ধশালী) গম্ভীর; নঅ, 

বিনীত। ধীরে ধীরে '*ব্য. মন্দ মন্দ, 

অল্গে অন্নে। ধীরে-সুস্থে ' (সহচঃ শব্ধ | 

অন্গে অল্পে বেগে নয়, রহিয়া-বসিয়া | 

ধু .'ধাতু, (স' ধাৰ ধাতু হইতে ? ধার ধাতু 

মার্জনে, শুদ্ধীভাঁবে, শুদ্ধীকরণে। ধা 
হইতে ধু-_বহু পরিবর্তন। কিন্তু; ও* হি" 
ম'তেও ধু ধাতু। বোধ হয় ধুপ ধাতু 

দীপ্তিতে হইতে | কিংবা স* ধৌত ৰ 

হইতে ধু আসিয়া থাকিবে)। ধুই-_-জলে | 

মার্জত শুদ্ধ শুরু করি। ধুঅন, ধোমা, 

ধোঁয়। ॥ ধোঅ। কাপড় ধৌত বস্ত্শুরীকৃত 

বন্্। পা ধোয়! জল .'যে জলে পদ ধৌত 
করা হইয়াছে। (ধুইবা স্বানে ধোবা হইয়া ূ 

পাঁধোবার জল-_-যে জলে পা ধুইতে 

হইবে )। ধোঁঅ1, ধোয়া . "ধাতু (ধু ধাতু | 

আস্তে )। ধোআন|, ধোয়ানা ॥ 

ধু'ঁ .ধাতু (সং ধু, ধূধাতু কম্পনে হইতে ॥ বা' 
ধুম ধাতুও প্রয়োগ-বাহুল্যে ধু হইয়া 

থাকিবে)। ধুঁই-- ধুম নির্গত হই, গাঃ_- 
কাঠ ধু ইয়া ধু'ইয়া পুড়িতেছে। ধোআ। 

(ধোআ দেখ) । 

ধুআ, ধুয়...ষ্য. (সং এবক, খবপদ )। 

গীতের বিশেষতঃ কীর্তন-গীতের যে পদের 
পরিবর্তন হয় না, এবং যে পদ প্রধান 
গায়কের সঙ্গীর! (দোহার )গায়, যেমন, 

জয় গাঁথা গোবিন বল। ধুআ ধরা--ধুঅ! 

গান করা) একই কথ গ্রহণ করা, একই 
প্রার্থনা করা। 

ধুর, ধুয়1 "যা. (স* ধূম। ঢাকায় ধুম )। 

ধূম। ধুঅশাটিয়া, ধুট্যে..ণ. (ধূম+তা 
_ধুআটা+ ইয়!)। ধু, ধৃমসদৃশ, প্রঃ_ 
ছুধে ধুআীট্যে গণ্ধ | ধুর্খী ধাতু ধুর্জীই_. 
ধৃমনির্গমন করি, পঃ--ভিজা কাঠ ধুআইয়া 
ধূর্জীইয়৷ জলে। ধুর্ানা॥ (ধোঁজী। ধু 

দেখ )। 
ধুঁক...ধাতু, (ম* ধুক্ষ, ধিক্ষ-_সন্দীপনে, 

ক্রেশনে, জীব ন। ধকৃ-ধক্ ধুক্-ধুক দেখ)। 

ধু'ঁকি_ক্লেশে ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ কর। 

ধোঁকা ॥ ধোক। ''সন্দেহ, বিতর্ক ধোঁক! 
''*্ধাতু, (ধুঁক ধাতু আস্তে)। ধোকানা। 

ধুকড়ী ''ষ্য, (হি*। ধোকড়া দ্েখ)। ছোট 
ধোকড়া, থলী। 

ধুক্-ধুক ''ধক্ধক দেখ । 

ধুচনী "ফা, (বা" ধু ধাতু হইতে ধু'অন, ধুঅনী। 
ধুঅনী-_ধুচনী। বা**তে ধুঅনী-যে নারী 
চীল ধোয়। এই হেতু পৃথক করিতে ধুচনী 
_চ আঁগম। ও* চীন্ত-ধোআ-ঘদ্ধার! চীল 
ধো। হয় )। চীল ধুইবাঁর-_ক্ষালিত করি- 
বার--বংশপাত্র। 

ধুখ"''ব্য, (স* ধুত-ত্য্ত। ধুত__ণিরস্ত, 
ভর্সিত। সগ্রা* ধু। গ্রাণ ছুৎ। হি ছুৎ)। 

নিন্দায়। নিরস্তবাক্যে, পঃ--ধুৎ সে কথা 

নয়; ধুৎ তোর--তোর বাক্য ধুৎ। 

ধুতলিয়া ''ণ. (ধুতুরা+ইয়া)। যে ধুতুর 
ফল খাওয়াইয়া মারে ( চৈতন্যমঙ্গলে )। 

(অপ্রচলঃ)। 
ধুতি যয. (ম* ধৌতি। ও* ধোঁতি, তেলুগু 

ধোতি, হি* ধোতী, ম* ধোঠর, ধোত্র। 
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বা'তে ধোতি না হইয়া ধুতি হইবার কারণ, ! উপরে বেগুন! । ছোটনাগপুরে ও কখন- 
ধো পরে তি-ই। শুনাপুরাণে ধৌতি, ! কখন উদ্যানে আর এক জাতি কাল 
থা, কেমন বরন আপুনি কেমন পরিছ ূ (বেগুনা) ধুতরা দেখা যায়। 

ধৌতি। যে বস্ত্র ধৌত করিতে পার! যায়, 
কিংব! করিতে হয়, তাহ! ধৌঁতি; পটবস্ত 

ধৌত না করিলেও শুদ্ধ)। পুরুষের 
পরিধেয় বস্ত্র। (পুর্বকাঁলে ধুতি নারীবন্তরও 
হইতে পারিত) যথা, পার্বতী রূপবতী 

হরিদ্রাযুত ধুতী পরিয়া বসিল আপনে 

(কবিকঃ); পরিয়া লোহিত ধুতি বাম 
দিকে শিবদূতী (কবিকঃ)। পূর্বকালে ধুতি 

দুর্গভ ছিল। এখনও ভারতের বহু স্বানে 

কম্ব' ধুতি প্রায় অজ্ঞাত। কাগড় দেখ। 

এ কারণ ধুতি অর্থে উৎকোচ ছিল, অর্থাৎ 

ধুতি-ুপ পুবস্কীর হইতে সামান্য উৎকোচ 
অর্থ ছিল । যথ|, বিনা উপকারে খায় ধুতি 

( কৰিকঃ)--উপকার না করিয়। পুরস্কার 

বা উৎকোচ লয়) টাঁকা সিকা নিত্য খায় 

ধুতি (কবিকঃ)। ভারতেও, ধুতী থেয়ে 
ছেড়ে দিল মালিনী পলায়। তু* পালি লঞ্চ, 
9০ লাঞ--উতকোচ। বোধ হয় স* লজ্জ। 

হইতে । লজ্জানিবাঁরক বস্ত্র? কিংবা তু* 

ও* লুগা, বা" হি* লাঙ্জাটি, লেজ, লঞ্জাড়)। 
ধুতি-চাদর '“কটিতে পরিধেয় ধুতি ও উধ্ব- 
দেহ আবরণের উত্তরীয়। 

ধুতুরা, ধুতরা "'ষ্য. ( সং ধুন্তুর। উন্মুন্ত কিতব 
ধূর্ত প্রভৃতি ধুস্তুরের স* সংজ্ঞার মূল ধুতুরার 
বীজের মাদকত| শকি)। বঞ্জানাদি বর 

বন্ত শাঁকবিশেষ | ফুল শাদ। ও কাল ভেদে 

ছুই জাতি সর্বদ! দেখা যায়। শাদা ধুতুরার 

(080812 ৪198) ফুল শাদা ) কাল ধুতুরার 

(08018. 2900039 ) ফুল নীচে শাদা, 

] 

ধুঁধুল .ষ্য. (স* ধূমাবৰলী? দীপাৰলী 1)। 

কাতিক অমাবস্যায় গ্তামাপুজার রাত্রে 
পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে পিষ্টক ( পুরপিঠা ) ও 
দীপদাঁন। 

ধুন'- ধাতু. ( স* ধু, ধূ ধাতু কম্পনে। ধুনোতি 

পদ হয়। ইহ| হইতে বাণ্তে ধুন ধাতু। 
ওগতে তিণ ধাতু । বোধ হয় ধ্থানত 

মাত্র) । ধুনি_-আঘাত দ্বারা কম্পিত করি, 

ধনু দ্বারা তুলার রোআ! ভিন্ন ভিন্ন করি। 

ধোনা ॥ মানুষকে তুলা-ধোন। করা__অতি- 

শয় প্রহার দ্বারা সর্বাঙ্জা শি'খল করিয়। 
দেওয়া। ধোঁনা '*ধাতু, ( ধুন ধাতু আস্তে) 

ধোঁনানা ॥ ধুনারী, ধুনারু **ষ্য, (ধুন1+ 
আরী, আবু )। যে তুল! ধোঁনে। (ধনুকের 
নাম আছাড় )। 

ধুন! ' ষ্য. (স* ধুনক, ধুপন। ও* ঝুনা। 

ধস্বানে ঝ)। শালবৃক্ষের সুগন্ধ নির্যাস 

(16517) ধুনা-চুর-*"ষা. (ধুনকর্র্ণ? 

কিন্ত, আধার অর্থ আদে ন|। যাহাতে 

ধূনকচুর্ণ নিক্ষিপ্ত হয়? কলিকাতায় ধুনচি) 

কিন্ত, আধার অর্থে বা'তে চি প্রত 

নাই | বোধ হয় ধুনাচুর শবের অপত্রংশে। 
ও*তে উদ্তেই_-অগ্নিধান )। ধুন! পোড়া 
বাঁর অগ্মধান, পাঃ__গঙ্গাজল দিআ। সুদ 

কৈল ধুনাচুর (শুং গু$)) দপ দপ সন্ুখে 

জলিছে ধুনাচুর (মা), ছুর ছুর করিয়া অংগ 

ধুনাচুর দওড ( মাঃ)। ধুনা সেবা ''শিবের 

গাজনে অধোমুখ সঙ্প্যাপীর অগ্-সেবা। 

আগুনে ধুনা দেওয়। হয় বলিয়! ধুনীসেবা। 
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ধনী “ব্য. হি" ধুনী। স" ধূম)। সাধু, সন্নাঁদীর 
ধূমসেবন। কাঠ পোড়াইয়া রা'খয়া ধুম করা 

হ্য়।- 
ধুয়া“. (1 )। জৈনসম্প্রদায়বিশেষ। 

ুন্দুল ''য্য. (স* নাম ধামার্গৰ ) অন্য নাম 

দীর্ঘপটোলিক1)। পারুল দেখ। কেহ 

কেহ তরই বলে। 

ধুপ্ধাগ ''ছুপ্দাপ দেখ। 

ধুমধাম ''ধুম দেখ । | 

ধুম্ধুম “দুম্ছুম দেখ 

ধুমধড়াকা''ধুম দেখ । 
ধুবপদ (গ্রা* )"'ধপদ দেখ। 

বুখমুশ "“ষ্য. (ছুরমুশ দেখ । স* ধুলি_ধুর? 
মৃষ ধাতু বধে হইতে মুশ 1)। কাঠ কিংবা 

লোহার ভারী মুগুর | ধুরমুশ কব -ধুবমুশ : 
দ্বার পিটিয়া সমান করা । | 

ধুরা ..য্য. (্* ধুর্)। গাড়ীর অঙ্গ। (স*তে ৃ 

ধুর্ অর্থে শকটের রথের যুগ, যুগের যে অংশ 
বাহনের স্কণ্ধে থাঁকে | ইহা হইতে ধুরশ্ধর)। 

ধুলা *'যা, (স* ধুলি। ধুলা মুলা তুলা 

প্রভৃতি শব্দের উদ্ধার দীর্ঘ লিখিবার কারএ 

নাই। স* শব্বের বা* রৃপাস্তরে সং 
বানান সব স্বলে রাখ! চলে না| ধুলি। 

ধুল-খেল|..'ষ্য, ধুল! লইয়। বালক 
বালিকার খেল! । ধুলা গুড়া ''ষা, (সহচর 

শব্)। ধুলি বা গুঁড়া। ধুলা-ঘর "'ষা. 
ধুল'-খেলার ঘর, এাঃ--ধুলাঘরে দিতেছিন্থু ূ 
পুতুলের বিয়া (ভাঃ)। যুলা-পায়ে'"' 

পথভ্রমণে পাদলগ্ন ধূলি সহত, ভ্রমণের 
পর পা ধুইতে না ধুইতে। ধুলা-পায়ে 

লগ্ন--বিবাহের পর কন্যার দ্বিরাগমন- 
কাল নিমিন্ত অপেক্ষা না করিয়া বিবাহের : 

পরেই কন্ঠাকে স্বশুরালয়ে প্রেরণনূপ লগ্ন _. 
কাল। ধুলা-বা'ল "'ষ্য, (সহচর শব )। 
ধুল। ও বা'ল। ধুলাচটা-.'যা. (স* ধুলি- 
চটক)। শাখাশ্রয়ী বর্গের ছোট পক্ষী- 
বিশেষ (10001) 19110, 69110015808 

811508 )1 ভরতপক্ষীর সদৃশ । প্ুং- 

পক্ষীর বুক কৃষ্ণবর্ণ, স্ত্রী-পক্ষীর শ্বেই। 
মাঠে চরে, হঠাৎ উঠে নামে। খেলা-ধুল! .. 
খেলা-দোলা ৷ ( দোলা অপভ্রংশে ধুলা )। 

 ধুসা-যা, (হি ধুদ্সা। স* দবিশাট?)। 
লোমশ শীতবন্ত্রবিশেষ। যে লোমে শাল 

হয়, সেই লোমের মোটা লোমে ধস হয়। 

ধুয়। ' ধুম! দেখ। 
ধূ-ধূ ..ব্য. (স" ধুধাতু কম্পশে)। অগ্নি- 

শিখার কম্পনে, উত্তপ্ত বাঘু কম্পনে, প্রঃ__ 

জোষ্ঠ মাসে মধ্যাহ্েব সময় নদীর বালি 
ধু ধু করিতে থাকে-বাপির উপরে উত্তপ্ত 

বায়ু কাপিতে থাকে; আগুন ধূধু করিয়া 
জলে--শুখন আগুনের শিখ! উচ্চ হইয়! 
কাপিতে থাঁকে। 

ধুনা, ধূণী .'ধুনা, ধুনী দেখ । 

ধৃপ "যা, (স*)। গণ্ধধূমবতি। পাঁচ, 
ছয়, আট, ষোল, গণ্ধন্রব্য-যোগে গঞ্চার্গ, 

বড়গা, অষ্টাঞ্জ, যোড়শাঙ্জা ধুপ হয়। 

মুখ। গুগখুল চন্দন তেজপত্র কুষ্ঠ অগুর 

মাথা ধুনু। জটামাংসী সরল কাঠ গ্রতৃতি 

সুগন্ধ দ্রব্যে ধূুপ হয়। ধুপ-ধুনা-ষ্. 

(সহচর শবদ)। ধূপ ও ধুনা,গরাঃ_পুরে বৈদে 

গন্ধবেন্তা গন্ধ বেচে ধুপ ধুনা (কবিক)। 

ধূপ-দীগ "ফা. (সহচর শব)। ধুপ ও দীপ 

( পুজা )। ধুপ...য্য. (ও* অর্থে)। 

দেবতার পুঙ্গ ও পৃজাস্তে ভোগ । 
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ধুপছায়!...া. রঙ্গিন বস্তরবিশেষ। ইহার টান! 

লাঁল, পড়্যান নীল। 

ধুম..'ফ্য.( ম* ধ্বন ধাতু শবে হইতে ধুন-_ 
ধুম। ধূপ শবের অর্থও মিশিয়া থাকিবে 

ধুপ__যেমন শ্রীমন্দিরে ধৃূপ )। কোলাহল- 

শব, ঘটা, ভ্ীক। ধুমধাম "'ষ্য. (ধাম- 
উপচর শব্ধ )। ধুম। ধুম-ধড়াৰী ''ষ্য.. 

(ধনধর হইতে ধড়াকা | তু" ফা" তৃম- 
তরাঁক)। কোলাহল শব ও ধর 

শব । ূ 

ধূমড়ী ..ফ্য. (স* ধূম+ড়ী)। ধূমসী। 

ধূমনচিতি..'চিতী দেখ। 

ধুমপান. "'ষা. (স+)। তামুকের ধূম-সেবন। 

( তাঅকুট-ধূম দেবন অর্থে ধূমপান শব 

আধুনিক )। 

ধূমস। ..ণ, (স* ধুম+স! সাদৃখ্ত )| ধুম- 

সদৃশ কদাকার ও কৃষ্বর্ণ বল কুৎসিত, ! 
৩8--ধূমস! মাগী, ধূমস|! ইছ'র। ৰ 

ধূমসী। ধুমসাঁধাতু, ধূমসাই- প্রহার 

বা কুত্সিৎ কদাকার করি, প্রা; 

পিটিয়। ধুমসাইয়া দেওয়।। ধৃমসানা। 

(ধ্বংস হইতে ?) | ূ 

ধুম! -'ণ. ( স* ধুম্যা- ধূমসমুহ। ও" ধুমা। 

তু সং ধুমাৰতী )। কদাকার স্বঃল। 

ধুর (গ্রা') ''দুব। 

ধূর্ত (গ্রা" ধুস্ত )..৭. ( স* ধূর্ত )। শঠ। ধূর্ত 

ন।..ব্য.(পনা দেখ)। ধৃত বাবহার। 

ধূতামি "'ষা. (ধূর্ত1আমি )। ধুতপনা। 

ধূল...ফ্য. (স* ধুলি)। গণিতে কড়ার 

ভাঁগবিশেষ ( তু" রেগু)) ক্ষেত্রপরমাণ- 

বিশেষ, প্রা; কাঠায় কাঠীয় ধূল পরিমাণ 

1 

শুভগকরী,__কাঁগী-পরিমাণ লইয়! ধুল।. 

ণৃ 

কর|-_কালী করা। ( ধুলিতে, মাটিতলে 
গণিত কর! হয় বলিয়! ?)। ধুল ধাঁপড়... 
য্. (স* ধুলি হইতে ধূল। কিন্তু ধাপড়? 

স* স্থাপন 1)। ধুলা আশ ইত্যাদি, 

প্রাঃ_কাপড় ছিংড়িয়। ধূলধাপড় উড়িয়া 
গিয়াছে; এন, প্রহার দ্বারা ধুলধাপড় 

উড়ান!। ধুলট ..ষা. ( ধূলি4-মাটি -ধুলাটি 

_-ধুলট )। হরিসংকীত্'নের পর ভাবাবেশে 

ধুল ও মাঁটিতে গড়ান! | ধূলট করা_-ধূলায 
দেহ ধুসর করা । 

ধুলা 'ষ্য. (স* ধুলি)। ডং দেখ। 

 ধৃষ্টামি, ধৃষ্টাম (্রা+ ধাষ্টীমি) "" ( স* ধুষ্ট+ 

বা*আমি)। ধৃষ্টতা, নট | 

ধেআ.'ধাতু, (স* ধৈ ধাতু ধ্যানে )। ধে- 
আই-ধ্যান করি, পাঃ--যে যারে ধেআয়, 

সে তারে পায়। ধেআনা॥ ধেমান '' 

ধ্যান (শৃং পু | (ধেয়া ধাতু দেখ)। 

তরী" ৷ ধেই-ধেই.."ব্য, (স* ধাৰ ধাতু বেগে)। নৃত্য 
চাঞ্ল্যে। ধেই-ধেই করিয়। নাঁচা- 

ধাবন-সহ নৃত্য । (থেই-থেই--স্থিরভাবে)। 

| ধেডশ -'টেড়শ দেখ। 

ধেড়ো, ধেড়ে ""ধাড়ী দেখ। 

ধেনে।' ধান দেখ। 

ধেয়া.'ধেআ' ধাতু দেখ । ধেরান ''ধ্যান। 

ধৈরজ, ধৈরয যয. (স*ধৈর্য)] বৈর্ষ। 

ঃ--ধেরজ ন| মানে? | (পেদে)। 
বৈর্য, ধৈর্য '“ষা. (স*)। ধীরতা, সহিষ্ণতা। 

গ্রাঃ-ধৈর্য ধরা । (বাণতে গ্রা* ভাষায় 

বিশেষণও হয়, প্রঃ ধৈর্য্য হয়ে খ|। 

। খোআ, ধোয়া" "ধু ধাতু দেখ। 
ধোআ'ন...ষা. (ধোআ+পানি )। যে জলে 

ধোআ দির যে জল ইয়া গড়াইয়া 
সস ০৬ 2, 

৮ পাত নিস 
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আতিয়াছে। ধোআট “ষ্য (ধোআ+ 

মাটি)। যে মাটি ধুইয়! আিয়াছে। 

ধোঁকড়''গ, (হি*বলবাঁন)। বলবান্, 
প্রঃ-মাঁকড় «* দল ধোকড় হয়__মানুষ 

বর 

মানুষকে অন্ুন্দর অশুচি থাকিতে হয়। 
ইহাই সামাজিক শাসন। চাষা-ধোবা.'.যে 

ধোপা জাতি এখন চাষী হইয়াছে; জাতি- 
বিশেষ । 

বলবান্ হয় ()। ধোয়া.."ধু ধাতু, ধোআ দেখ । 
ধোঁকড়া-"ষ্য. (ধাঁক_স্ৃতা হইতে )। মোটা! | ধোয়াট, ধোয়ানি...ধো নাট, ধোআনি দেখ। 

স্তার বস্ত্র থলী। ধুকড়ী **( হি*__-থলী )। | ধোঁলাই...ষ্য. (হিং । বা* ধোআই! ল আগম 
ছোট থলী। হিন্দীতে। তু* চোলাই, সেলাই )। ধোআ৷ 

ধোঁকা...ধুঁক ধাতু দেখ । (হি ধোখা )। ; কর্ম, ধোআর বেতন। 
ধোঁপ “যা. (স" ধারন হইতে আস! কঠিন। ; ধোসা -.ধুসা দেখ। 

স* ধূপ ধাতু দীপ্তি হইতে বা* ধুপ ধাতৃ-_ : ধ্যান ''ষ্য. (স*)। চিত্ত, এক বিষয়কভান- 
ধোঁপ)। ধাঁবন, শুরীভাব, গ্রাঃ--কাগড়- | ধার|। ধ্যান-ধারণ!...ষা. (সং | সহচর শফ)। 
থান পাঁচ ধোপ পাইয়াছে। ধোপা,; একাগ্রচিস্তা। 

ধোবা.."ষা, ( স* ধৃপ ধাতু হইতে ধূপক-_- ৷ এু,২, এ,বং'“'ষ্য. (স* এটবক শব্ের সংক্ষেপে) 
ধুপা -ধোপা-_ধোঁব1। শ্রীহটে মেদিনীগুরে ৷ ধুআ। 
ধুপা। হি" ম' ধৌবী। ও* ধোঁবা। স+ | ঞু/গদ..'ষ্য. (স এবপদ)। গুরু প্রকৃতি গীত- 

ধূপ_গণ্ধবতি। ধোপার কর্ম বন্ত্ররে। বিশেষ, (গান দেখ )) তাঁলবাদ্যবিশেষ | 

কেবল দীপ্তিসাধন শুক্লীকরণ নহে, ধৃপনও | এপদী..“য্য.( এপদ+ঈ)। এপদ গানে 
ছিল। বাসী-করা দেখ। রজক--যে বস্ত্র দক্ষযে। 

(ধৌত করিয়া! ) রঞ্জিত করে। ওড়িশায় | ধ্বজা.''ফ্য. (স* ধ্বজ)। পতাক। ধ্ৰজা- 

ধোবার ছুই কর্ম, বস্ত্রধাবন ও কাঠচ্ছেদন। | পতাকা-'( সহচর শব )। পতাকা । 

ইন্ধন নিমিত্ত কা্ঠচ্ছেদন-কর্ম স* ধুপ ধাতু! ধ্বস''ধস দেখ। ধ্বস।''য্য. (স* ধ্বংম 
সম্তাপন হইতে আসিয়! থাকিবে )। বস্ত্র; হইতে) ধস! দেখ! 

ধাবক) জাঁতিবিশেষ। স্ত্রী* ধোঁপানী, : ধ্বস্তা-ধবস্তি ''ষ্য. ( স* ধ্বস্ত-_নষ্ট, পতিত )। 

ধোবানী। ধোপার ভাটা :'(স* ভা্খ | পরস্পর পাতিত পরাভূত করার চেষ্টা। 
হইতে )। যে সচ্ছিদ্র বড় হ্বাড়ীতে 

কাপড় ভাপান। হয়। ধোপার পাট.''ষে 

কাষ্ঠপটে বস্ত্র আঘাত করা হয়। ধোপা- শ। 

নাপিত...ধোপা ও নাপিত । ধোঁপা-নাঁপিত : ন..ফ্য. (স*)। ব্যঞ্জন-বর্ণ,-অক্ষর-বিশেষ। 

বণ্ধ--এক-ঘরিয়া করিতে। ধোঁপাবন্ত্র; ত-বর্গের অনুনীসিক বর্ণ। স্বানতেদে লোক: 
সুন্দর করে, নাপিত (নরস্ুনর ) দেহ সুন্দর | মুখে ন ত্বানে ল; ল স্বানে ন হয়। 

করে। এই হেতু ধোপা-নাঁপিত বন্ধ হইলে | শব্ের আদ্য ন'ল-কারের এইরূপ পরি- 

এরশের্সত সু র্ 
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বর্তন হয়। যেমন, লুন_ নূন, সাত-লর হাঁর 

_সাঁতনর হার, লা-চার -না-চার, 
(নৌকা )--লা, নখ (খুড়ী উড়াইবার 

ডোর )_-লখ, নুকসান-.লোকসান। ছুই 

চার স্থলে ন-লকারের পরিবর্তনে অর্থাস্তর 

হইয়াছে । যেমন, লোহা (ধাতু, নো নো 

(সধবার আয়তি লৌষ্)) লড়, নড় ধাতু। 

ন..যা, ধ. (স* মৰ)। নয় সঙ্যা, নয় 

সঙ্যক, &$--ন-দশ থর, ন জন। (২) 

(নৰ__নূতন হইতে) । চতুর্থ, বড় মেজ সেঞ্জ 

পরে যে, গ্রঃ--ন দাদা, ন বউ, ন কাক। 

ন...ধাতু. (স* ন হি হইতে) নহ ধাতু দেখ। 

নইলে-_-নহিলে দেখ। 

নং..ফ্য, (ই* 0010061)1| নম্বর শর্ষের 

সংক্ষেপে নং, গ্রাঃ--২১০ নং বাড়ীতে” | 

ষে বাঁড়ীর নগ্বয়”-অগুক ২১০। 

নই..'যাঁ, ৭. (স* নৰতি )। নধযই। 

নই ..ফ্য, (স*নদী। ও* নই )। মদী। 

নওবৎ...লহবৎ, নৌবৎ দেখ । 

নকড়া-ছকড়া ৭. (কড়ি খেলার 

না 

1 

দাম ৰ 
| 

| গরিহাঁস। নকল-নবিস ''ষ্য. (নবিস দেখ)। 

ৃ লিপি-কর, লেখক | নকল-নবিসি ''নকল- 

. নবিসের কর্ম । নকলী-**ণ. কৃত্রিম, আসল 

৷ আহে? অনুকরণদক্ষ, ভাঁড় (আ* নক্কাল)। 

! সাত নকলে আসল ভেস্তা--একের পর 

এক অনুকরণ করিতে করিতে শেষে মূলের 

সহিত বিভিন্ন হইয়া! পড়ে | 

৷ নঞ্জাশি-.ষ্য, (আ* নক্কাধী)। সোনা-ুপায 
৷ খুিয়া কাজ । 
: নকিধ.'ষ্য, (আ* নকীব )। রাজোর সংবাদ. 

বাহক? বাদশাঁহের নিকট পরিচয়দীত| | 

৷ নকুটি...ফা. (1)। শীখাশ্রয়ীবর্গের পাঁচ ছয় 

ৃ আঁর্জীল দীর্থ পক্ষগীবিশেষ (£১110810, 

00616 317617515 )। পক্ষ খয়রা। নদীর 

ধারে দল্লে দলে বাসা করে। 

নকুল-.'যা, ( স* নকুলী-কুউক্ ম_হেমঃ )। 

সিদ্ষিপানের পর ভোজা (ভা | (অগ্রচলঃ। 

ুধ-কুঁসুমা দেখ )। 

নফশা .'য্য. (আ* নকৃষ )| চিত্র, রেখাচিত্র 

(01816 )7 অনুকরণ, তামাসা। 

হইতে ?)। অবস্ঞাত তৃপধৎ গণ; তু" নখ-হয,(স+)। অপযুলির অপর উপাধি! 

হিরণ দাদ মুলুক মিল ননকড়া! করিয়া 

(চৈঃ চঃ)। ( ছকড়া-নফড়া দেখ )। 

নকত]...ফয. (হি* | শু" নকি-ছাস)। হংসাদি- 

বর্গের বৃহৎ পক্ষীবিশেষ (070৩ ০০1 

900, 981010101715 17618170005 ) | 

মাঁথ। শীদা, তাহাতে কাঁল কাল ফুটকী 

থাকে । পুংপক্ষীর মাথায় চর্মের চূড়া থাকে | 

বড় বড় জলাতে দুই দ্ূশট! একত্র চবে | 

নকর...ষা, (ফা* নৌকর)। ভৃত্য, চাকর। 

নকরি.''ষ্য. চাকরি । 
নকল.*'ষা, (আ* )। অনুকরণ, প্রতিলেখ $), 

নখর...ষা. (স*)। পশুপক্ষ্যাদির দীর্ঘ বকু 

মথ। নখ-কোণি ,*ষ্য. নখকোণ-ৃর্ধি। 

মখ-শুলী..'ফয, নথের পাশের চর্মের ছে 

শূলবেদনা । ( বোধ হয় নখ-চুলী-চুলের 

আঁকারে বে চর্ম উঠে)। নতী.*,ণ* ( স*)। 

নখরবিশিষ্ট 1...ষ্য. (স')। সমুদ্রের শব? 

বিশেধেব ( 7৪301018118 ) মুখের খোলা। 

উত্তাপে সুগণ্ধ বাহির হয় এবং তৈল 

ভীঙ্জিয়া কবিরাজী তৈল সুগণ্ধ করা হা 

(150 079015 0৫01813, 0106 

00 % )। 

জি, 

চা 
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নখ, লখ "'ষ্য (্রা" নথ )। ঘুঙ$ী উড়াইৰার 

ডোর। 
নক, ৮ স্বানে ক) দীর্ঘ বন্তুর নমনীয়তায় 

শিখিলতায়। 

নখানি .'ষ্য, (নথ+পানি )। নখের জল, যে | নচেৎ...ব্য. (স* ন চেৎ)। নইলে, ন। হইলে। 

জলে নখ ডুবিয়াছে। 

নথ্তা ''ষ্য. (স* নক্ষত্র ) | নক্ষত্র, প8--মাস 

নখত। তিথিযুতা ( খন )। ( অপ্রচলঃ)। 

নগদ...ষ্য. (আণ* নকৃদ )। সঙ্গে সঙ্গে দত্ত, 

উপস্থত টাকা, প্রঃ-নগদ দশ টাক।__ 

দিবার ব! চাহিবার সময়ে দেওয়া হইল দশ 

টাক!) অন্ন আয়াসে কিংব! বিনা ব্যয়ে 

লব্ধ, গ্রাঃ--বিদ্যা নগদ হবে (অশিষ্ট )। 

নগদা,..এ. (নগদ+অ1)। নগদ বেতন 

লহয়। কাজ করে যে, দ্রিনিক! | নগদী '*্ষ্.. 

(নগদ +ঈ)। নগদ খাজনা আদায় করে 

ঘপাইক (জমিদারীঃ)। ৰ 
ন্গব ''ষ্য. (স*বনগ ইবৰ রাজতে-_-নগরং 

_ পর্বতের হ্যায় সুদৃপ্ত ও বৃহৎ । নগরে 

দেবমনির প্রাসাদ আপণ শোভন-রাজমার্গ 

লচ্ছার ''ণ. (সং নিঃসার)। অনার, হেয়, 

লঙ্জাহীন ( গালিতে )। 

নজর ..ফ্য, (আ+*)। দৃষ্টি; উপটৌকন ব! 
ভেট। বড়, উচা নজর *'উদার দৃষ্টি। ছোট 
নজর..*অনুদার দৃষ্টি । রাজাকে নজর দেওয়। 

--ভেট নিমিত্ত অর্থাদি। ছেলেকে নজর 

দেওয়া__কু-দৃষ্টি, কু-নজর | নজর লাগাঁ_ 
কু দুটির আকুমণ। উপর-নজর.''উপরদিকে 
দটি। উপর-ন্জরিয়া ''ণ. পর-নারীর মুখের 
দি:ক যে পুরুষ, এবং পর-পুরুষের মুখের 

দিকে যে নারী দৃষ্টি করে। ইহা দৌষাবহ 
এবং শিষ্টীচারবিরুদধ | নজরানা:.য্য, 
(আ*)। দর্শনী অর্থা্দি, উপটোকন। 
নজরবন্দি রাঁখা-_ দৃষ্টির মুধ্যে রাধা, আটক 
রাখ । 

থাকে_-অঃ টাঃ)। শহর | নগরিয়া "৭. : নজির .ষ্য. (আঁ* নজীর )। দৃষ্টাত্ত (আদীঃ)। 

( নগর+-ইয়া )। নগরসম্প্ধীয়, নগরবাঁপী, 

এ২_নগরিয়া ভাই (কবিকঃ)। (আজ 
কীল, শহরিয়া )। নগর-কীর্তন'',নগরে 

টলিয়! টলিয়! হরিনাম-কীর্তন। 

নগিজ...ণ. (ফাঁ* নজদীক )। নিকট। 

নার ..ব্. (স* লাঙল হইতে । লাঙ্গল 

_পাঁলি নগ্জাল। ও* লঙ্ান্ত, হি* লঙ্ার, | 
ম* নাঞ্জার, পালি লঙুকার)। নৌকা বদ্ধ 

করিবার লৌহ লাঙ্জাল। ( কৰিকঙকণে 
কিন্তু শব্দটি নাই )। 

ূ 

নট...ফ্য. (সং)। নতকি) নাট্যকার 

অ ভনেতাঁ; জাতিবিশেষ। স্ত্রী* নটা, 

নচিনী (পদ্যে)। নটী''ষ্য, (সং)। 

বেগ্তা; অভিনয়কারিণী। নটবর:'ষ্য, 

(স")। নতকশ্রেষ্ঠ। নটন..ষ্য, (স*: 

অই)। নর্তন, ও1$নাচে নটিনী নটন 

নুর ক্ঞান্দাস)। নটুয়া '.প. (নট+উয়া) 

নটতুল্য। নট..'ফ্য. (স*)। রাগিণী- 

বিশেষ । রাগরাগিণী দেখ। নট-নারায়ণ.'" 

ষ্য. (স*)। রাগৰিশেষ। রাগরাগিণী দেখ। 

নঙা।...ণ. (হিঃ | সং নগ্ন )। উন্ু্ত, খোলা, :নট.'.প. (স* নষ্ট)। নষ্ট, নষ্টটরিত্র, লম্পট । 

গঃ-নঙ্ীী। তলোয়ার । 

নচ্নচ...ব্য, (স* নৃত ধাতু নর্তনে | ও* নকৃ- 

নট-ঘট...ষ্য, নটের--নষ্টের সহিত ঘটন1__ 

মিলন); অবৈধ গ্রথয়। 



নটিয়া, নট্যে..'ষ্য. ( স* নাম তগ্ড,লীয়-_-বীজ 

(বৰা ফল) ত্খলাকার বলিয়া। ও 

নেউটিঅ। | হি* নাম চোলাই-_চাউল 

হইতে । সং লুণ্টক-_বৈদ্যকঃ। এই নাম 

অর্বাচীন। বোধ হয় স* তগ্,লীয় শব 

হইতে তঁউলিয়া__নটিয়। )। মারিষাদিবর্গের 

বর্ষায়ুঃ শাকবিশেষ ( (20091207605) 

কাটা-নাটিয়া...ফ্য. (স* নাম তগ,লীয়, 

মারিষ)। বন্য কাট! শাকবিশেষ (£১008- 

£20003 301770305) | পুংকেশর পাঁচটা । 

লাল নয়, ডেঙ্জো শাগ, নটিয়! খাড়া '* 

ধ্য.( স* নাম মারিষ)। কৃষিজাত স্বংল 

বর্ষাযুঃ শাকবিশেষ ( 2. 6810861085) | 

পুং কেশর তিনটা! । ভাঙায় জন্মীন! হয় 

বলিয়! ডেঙ্ো! | কৃষি হেতু ইহার নানা 

জাঁত হইয়াছে, যেমন, গৌবরিয়া-নটিয়া, 

শাঁদা-নটিয়।, বাশ-নটিয়া,গুড়-নটিয়া, কন্কা- 

নটিয়া, ইত্যাদি । বীশ-নটিয়া-__লম্ব। মোট। 

সবুজবর্ণ, শ্বাছ নহে। গোবরময় মাটিতে 

জন্মিয়া গৌবরিয়। নটিয়। প্রায় অথাদ্য। 

লাঁল-নটিয়া, গুড়-নটিয়ার ভীটা শিকড় 

লাল ও স্থস্বাছ। টাগা-নটিয়া--য্য. 

(স* চণ্ডালক ?)| বর্ষায়; লতানিয়া 

শাকবিশেষ (৯. 00178170985) | গং 

কেশর তিনটা । শাদা-নটিয়।..'ষ্য. উচা 

নটিয়া-শাকবিশেষ (4৯, 01৮10 521 

0161809৪9 )। খাইতে স্বাছু নহে। 

নড়-..ধাতু, (স* নড ধাতু ভ্রংশে। লড় ধাতু 

দেখ )। নড়ি-_বিচলিত হই, শিথিল হই, | 

ভরষ্ট হই। নড়ন, নড়া॥ নড়ংনড়"" ব্য. 

শিথিল বধনে,প্রঃ__বুড়| হইলে দাত নড় 

নড় করে। নড়-চড় .'ষ্য' (চল হইতে 
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চড়। সহচর শব )। অস্থিরতায়, গা$-. 

কথার নড় -চড়_স্খলন ৷ নড়ন-্টড়ন .. 

নড়চড়। নড়ংবড়'''ব্য. ( স* নড ধাতু 

ভ্রংশে, স* বু, বৃত ধাতু আবরণে, সেবায় ) 

ত্রংশ ও আবরণে, পাঃছোট ছেলে দশ- 

হাতী কাপড় পরিয়! নড় -বড় করে,_কাঁগড় 

খোলে ও পরে; প্রাঃ অস্থিনণ্ধি ছুটি 

চন্দ করে নড়বড়ে ( চৈঃ চ£)-4€ গরপদের 

মিলের নিমিত্ত নড়-বড়ে, বস্ত,তঃ নড় বড়) 
নড় -বড়িয়।'.'ণ. (নড়বড়+ইক়্)। নড়ং 

বড় করে যে, যে কার্ধ গুছাইয়। করিতে 

পারে না। 

নড়কা''ধাতু, (নড় হইতে )। নড়কাই_ 
এখানে ওখানে নড়িয়! নড়িয়া! বড়দীতে 

মাছ ধরি। নড়কান!॥ 

নড়া...ষ্য. (স* নলকী হুইতে ) সরু হাত, 

শিশুর কোমল হাত। 

নড়িয়া-ভোলা, নড়্যে ভোলা-.'ণ. ( নড় ধাতু 

হইতে নড়িয়া? হলা--ভোল|?)। দুর্বল 

রুশ, গ্রানঃ মানুষ, গোরু। 

নড়ী...ষা. (লাঠি হইতে ) সবু লাঠি। অধ্ডের 

নড়ী-..অশ্ধের যষ্টি, প্রঃ--ডানি করে ভাঙ্গা 

নড়ী বামকক্ষে ঝুড়ী (ভাঃ)। 

নৎনৎ."ব্য. (স* নৃত ধাতু নর্তনে)। 

নমনীয় ভাবে, শিথিলবপ্ধন হেতু কম্গনে । 

(নচ-নচ দেখ)। 

নতা) নেতা...ফ্য. (স* নন্তুক- বন্ত্রঃ নেত্র” 

বন্তা। তা, ছল, প্রঃ__ছুতা-নতা॥ চুতা' 

নেতা । 

নতুবা."ব্য, (স* নতু--নিষেধ, বা বিকল্প )। 

নচেৎ। 

নতুন (গ্রা+)...৭. (কলিকাতায় গ্রা"। আঁসা' 
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নতুন)। নুতু্প। (তু' নৈতন, নৌতুন | নধর, প. (স* নবজলধর শব্দ-সংক্ষেপে )। 
দেখ)। ঘ;ল মাংসল চিকণ, প্ঃ-_-নঃ দেহ। 

নসতা (গ্রা' লতা)-"'ষা, (স* নৰ-নন্তক-নবম | ননদ.*য্, (স* ননন্দ,)। পতির ভগ্বী। 

রাত্রি)। জাত শিশুর নবম রাত্রিতে 

করণীয় উতৎ্সব। 

নথ, নৎ..'ষ্য. (স* নম্ত-নাসিকা নাথ__ 

নাঁসপ্রোতরজ্জু| ও* হি* ম* নথ)। নারী- | 

নাসিকার-ম্বর্ণের বলয়-তৃষণবিশেষ, গ্রঃ__ 

বা নাকে বেসর আর ডানি নাকে নত 

( মাঃ): বেনর (স*)-_ অধণিন্দ্রাকৃতি 

ভূষণ। নথী-'ষ্য. (নথ+ঈী)। বলয়া- 
কারে দৌড়ী-গুচ্ছ, (কমই ও আঙ্গুল দিয়া) 
গুটান! দোড়ী বা সত | (২) গাঁথা কাগজ 

(আদাঃ)। 

নদাঁরৎ ''ণ. (ফা* নদারদ )। শুন্য, হীন, 

খাতির নদার্ৎ-_থাতিরের অভাব, 

বে-খাতির। 

নদী, নই''ষ্. (প*নদী। ও* নই, আসা" 
নৈ। নদী। নদ-নদী-.'ষ্য. (নদ পু* শব্ধ, 

নদী স্ত্রী শব) নদীসমূহ। নদী-নালা*"ষ্য, 
(নদী ও নালী। সহচর শব্ব)। নদী খাল: 

প্রভৃতি । প্রঃ--নদী নাল! একাকার-- 

কোন্ট। নদী কোন্টা নাল! বুঝিতে পার! ঈ 

যায় না, জল.পুর্ণত| হেতু। কানা নদী'*, 

যে নদীর মুখ বুজিয়। গিয়াছে । ডাকে, 

একা নদী বিশ কোশ-বিশ ক্রোশ 

ইাটিতে যে সময় লাগে, এক নদী পার 

হইতে তত সময়লাগে । 
নদিয়ার টাদ, নদ্যের চাদদ-"*ষ্য, (নৰদ্বীপ-- 

শৃং পুঃ নঅদ্দিব;) নঅদিব-- নদদিয়। 

_নদ্যে )। নবদীপের চন্দ্র--গৌর- 

চন্ত্। 

নন্দাই...ফ্য, (স* নন্দা+পতি) ননদের 

পতি। 

ননী ..ষ্য. (স* নব্রনীত, নৰনী )। দধি হইতে 

জাত স্েহ পদ্দার্থ। (ছুদ্ধ হইতে জাত-- 

মাথন )। 

ননী.'.ষ্য. (হি নন্না, নশ্লী_ ক্ষুদ্র, শিশু । স" 

নন্দক, নন্দি-আননজনক হইতে )। 

শিশুর আদরের নাম। 

নন্দী ভূঙ্ী ..ষ্য. (স+* নন্দী ভৃঙ্গী--শিবের 
অনুচর)। শিবের অনুচর) লক্ষণায়, 

অনুচর। 

নফর...ষ্য. (আ*)। চাকর, গ্তঃ--(কৃভঃ)। 

চাঁকর-নফর ' ষ্য. (সহচর শব্ধ )। চাকর। 

নব-ডঙকা...ষ্য. (ডঙকা দেখ )। বৃদ্ধা্জষ্ঠ। 

নবমল্লিকা : ফ্য, (স*। অন্য নাম সপ্তলা)। 

মল্লিকাদিবর্গের পুষ্প ক্ষুপবিশেষ (089. 

0110010) 21009150905) | তরুতুল্য, বিস্ত। 

বহু স্থল শাখা হেতু গুঁড়ী হয়না। পাতা 

অগ্ডাকারঃ চিক্কণ; ৪৬ আঙুল লঙ্থা, 

৩1৪ আঙ্জল চওড়া । পুষ্পমঞ্জরী ব্রি-ভন্ত; 

পুষ্প বড় বড় শাদা সুগন্ধ গ্রাস্ত দশ ৰার 

ভাগে ছিন্ন। বিহার ছোটনাগপুরে জন্মে । 

বঙ্গে গায় দেখা যায় না। শ্রীষ্ম-আরস্তে 

ফুল ফুটে । (নেয়ালী দেখ )। 

নবরভা-''ষ্য. (সং নৰরষ্তা )1 নুতন রঙ্গ, 

নৃতন কাড। নবরঙা.য্য, অযনলোনিকাদি 

বর্গের চারি ছয় আঞ্গ,ল উচ! প্রায় বর্ধাুঃ 

শীকবিশেষ (19915110967: 

0৬৮0 )। পাত! পক্ষাকার গুচ্ছাকার। পর্ণ 
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গ্রায়ই দশ জোড়া, হাত দিলে মুদ্িয়! যায়। | ঈ)। নবাবের যোগ্য। নবাব-নাজিম .. 
ফুল গীতবর্ণ, বর্যাশেষে ফোটে । কেশর : যা. (আ* নাজিম-ব্যবস্বীপক)। যে নার 

১০টা, পাঁচটা ছোট, পাঁচটা! বড়। ফল ব্যবস্থাপক ও শাসক। 

পঞ্কোষ। বীজ অনেক। পথের ধারে; নবিস...ফ্য. (ফা* নবীস)। লেখক, লেখে 

জন্মে | (হি নাম লকচানা )। ধে,'গ্াঃ-নকল-নবিস-_যে নকল লেখে। 

নবশাখ ..ফ্য. (স* নবশাথা হইতে। নব_-:. (ই* নভিস--7০৩1০০ শষ ভ্রমে এক নৃতম 
নয়, শাখা-_শাঁখ;? তু* ধাঁরা_ধার। কেহ, অর্থ-শিক্ষার্থ__হইতেছে। যেমন, শিক্ষা, 

কেহ মনে করিয়াছেন, স* শায়ক-বাণ । নবিস--শিক্ষার্থী, ছাত্র )। মবিসি..যা, 

হইতে শাক | কিন্ত, শাখ শব আসে কেন?. লেখাকর্ম। নবিসিন্দা...ষ্য. (ফা')। লেখক 
শায়ক করিলে অর্থও আসেন! । শব্দকল্প- ৃ ( জমিঃ)। 

দ্রমের পরাশরসংহিতার প্রমাণ অন্যাত্র প্রকা-! নব্বই, নই *ষ্য. ণ. ( স* নব্বতি )। নব-দশ- 

শিত গ্রত্থে পাওয়া যায় না। প্রাচীন প্রমাণ: সঙ্গা/-সঙ্খাক ) ৯০। 
থাকিলে বঙ্গ দেশ ব্যতীত অন্থাত্র নবশাখ নভেম্বর, নবেম্বর*'ষ্য. (ই* 11058171901 )। 

গণনার চিত্ব থাকিত)। প্রাচীন বৈশ্ত জাতির. ইংরেজী একাদশ মাস নাম (১৪ই কাঠিক 
নয় শাখা, যে নয় জাতি গ্রাম-সমাজে লাগে; হইতে ১৪ই অগ্রহায়ণ )। 
যথা, কামার, কুমার, গণ্ধবণিক, তাঁতী নভেল, নবেল-'“ষ্য, (ই*1005৫1)। রস-গরধান 

( আশ্বিন তাঁতী ), তাঁমলী, তেলী, নাপিত, . উপকথা । 

বারই, মালাকার। ইহাদের জাতি-পর-! নম.'"ধাতু, (স* নম ধাতৃ)। নমি-প্রণত 
মাণিক (প্রামাণিক, প্রধান) আছে। শ্বান' : হই, নমস্কার করি। (পদ্যে)। 
ভেদে এই নয় জাতির পরিবর্তে অপর ছুই । নম নম-"'ষ্য (স* নমঃ-_নতি)। পুজার মন্ত্র 
এক জাতি গণিত হয়, যেমন মোদক।' নমঃশব্দ। নমঃ নমঃ করিয়া সারা-_পুজার 

পরমাণিক স্বজাতির মধ্যত্বালি' করেন। ... অন্য অন্ত কর্ম না করিয়। কেবল নমঃ শব 

নবাঁৎ..ফ্য.(স* নৈব্দ্য হইতে । ও* নবাঁত! উচ্চারণ) লক্ষণায়, উপরি উপরি কাঁজ শেষ 

_-শ্ু্ধ গুড়)। পাক-কর! গুড়ের চাকতি করা। 

যাহা নৈবেদ্যে দেওয়া হয়, ও $__(চৈচ2। নমশূদ্র, নমঃশুদ্র-'"যা, (বোধ 'হয়, নিয় হইতে 
নবান...ষ্য. (স* নৰান)। গ্ৌষধ মাসে । নম।তু নাম। নমঃ লিখিবার হেতু ?)। 

হৈমস্তিক ধান্ কাঁটা হইলে সেই উপলক্ষে | হিন্দুজাতি বিশেষ। (কোন কোন্ স্থানে 
পার্বণ। নূতন আতপ চাল নারিকেল গুড় চাড়াল নাম চলিত )। 
গ্রভৃতি ভক্ষণে নবান্ন করা হয়। | নমন্কার-.*যা, (স*)। সমানে সমানে মাথা 

লধাব,..ফ্, (আ* নৰাব)। প্রভূ, ধনাঢ্য নোআইয়া অভিবাদন | (গুরুজনকে বা+তে 

পুরুষ | নবাবি-''ষ্য. (নবাব +ই)। নবাবের | নমস্কার নহে, প্রণাম )। নম্কারী:'' 

বৃত্তি ৰা ব্যবহার । নবাবী ..ণ. (নবাব | (নমন্কার4ঈ)। নমঙ্কারকালে দিতে হ 
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বাহা। (দ্বির]গ্রমনের সময় বধু প্রণামী- | নয়ান...ফা. (স* নয়ন। তু* বয়ান )। নয়ন 
বস্ত্র লইয়! যায়, কলিকাতায় নমস্কারী-বস্ত্র। 

গ্রণামী রাড়ে )। 

নমহ' ..বা. (স* নমঃ+ৰা" হ ধাতু হইতে 

হউ, হঙো) | নত হই, প্রণাম করি, প্রাঃ. 

গ্রাচীন বা*। 

মমাঁজ ''ষা. (ফাঁ*। তু* স' নমস্)। মুসল- 

মানের ঈশ্বর-উপাঁসন!। 

নমুদ ..বা. (ফা')। বাহা দৃষ্ঠ, আরম্ত-প্রদর্শন | 

নমুনা...যা, ( ফা* )। আদর্শ, দৃ্টাস্ত | 

নম্বর '-ষ্য. (ই* 7810101)। অঙ্ক, সঙ্থা। | 

..*প, অডকযুস্তু, প;--৫ নম্বর বাড়ী--যে 

বাটার অঙ্ক ৫ | নম্বর -মকর্দমার নম্বর বা 

অঙক হইতে মকদ্দমা, পাঃ--এক নম্বর 

কর!। নম্বরী ''ণ. (নম্বর+ঈ )। নম্বরযুক্ত? 

ফৌজদারী আদালতের নম্ববধুত্ত, প্রঃ. 

নন্বরী মকদ্দমা_-ফৌজদারী মকদ্ম| | 

নয়, ন..যা, ৭. €স* নব )। নয়-সঙ্খ্য,- 

সঙ্খ্যক; ৯। (সমাসে নয় ত্বানে ন হয়, 

গাঃ-ন জন )। 

নয় ..ক্য়া. (নহয় )। না হয়, ওঃ এট। 
সাগ নয় (নহ, ন ধাতু দেখ)।.'ব্য যদি 

তাহা না হয় তবে। নয় ত"*ব্য, যি তাহ! 

ন| ভয় তবে। (বিপরীত-হয় ত)। 

নয়ন-জুলী.**ষ্য. (স* নয়ন-_আ-নয়ন। জোল 

হইতে জুলী)। জলনয়ন-পথ, পথের পাশের 

কাটা জল-নালী। 

নযনস্ক...ষা, (হি* নৈনস্তখ)। শৃঙ্গ বিলাতী 

বন্্ুবিশেষ। 

নয়লি-*'৭. (স* নৰ্র+লী। অন্যব্প, নহলি। 

হি* নরেল| )। নব, গাঃ_-একে কাল হৈল 

মোর নয়লি যৌবন ( চণ্ডীঃ )। 

( প্রাচীন পদে )। 
নয়াফটকী..'লতা-ফটকী দেখ। 
ূ নর..'ষ্য. (স”, ফা*)। পুং, প্রঃ_-নর পাখী। 

স্ত্রী, মাদী। নর-্ষপ...যে কপ অন্ত] 
ফ,পের মাদীর ভিতরে আঁটে। 

নর'''ষ্য. (স* লহরি)। পওন্তি, প্রাঃ 

পাঁচ-নর, সাঁত-নর--পীঁচ সাত পঙ্ন্তি আছে 

যে স্বর্ণহাবে | 

নরম..*ণ. (ফা | তৃ* স* নজঅ, নম্য)। 

কোমল, নমনীয়, নঅ। নরম-গরম ..ণ. 
(প্রতচর শব্ব)। কটু ও কোমল। 

নরমা-' "ধাতু, নরমাই--কোমল হই | নর- 

মান। ॥ 

ন্রাঁজ.''ষা. (1 সৎ নাম বেম, বাপদক্ড | ও« 

নরাঁজ, হি* লপেটন | ফাঁ* নাম দন, সং 

দ€। স* নারাচ_লৌহ-বাঁণ হইতে ? )। 
যে ছুই বেলনে তাঁতের টানার স্ৃতা টান! 

থাকে। (তাত দেখ)। 

নরুন.*'ষ্য. (স* নথরঞ্রনী | ও* নহরুণী )। নখ 

কাঁটিবার নাপিতের শন্ত্রবিশেষ। নরুনিয়! 
.**খু, (নরুনা+ ইয়।) | নবুনের তুলা, গা 
নঃ মুখ। 

নর্দম1...ষ্য. € স* জলমার্গ 1) । ময়লা! জলের 

নালা । (ভাল জলের, যেমন বৃষ্টিজলের 

নালা,-পয়ণালা)। 

নল...ফ্য. (স”। চৌঞ্জা ; ধমন ; দৈর্ঘ্য 

পরিমাণবিশেষ (স* নন্ধ ), দৈর্ঘ্য পরিমাণের 

বাশ; আঠা-কাঠিতে পাখী ধরিবার নল 

(প্রায়ই, সাতনলা)। ধান্তা দিবর্গের দীর্ঘাযুঃ 

পাঁচ ছয় হাত দীর্ঘ ভৃণবিশেষ (61714 

- (65 1:8119)। ছিচিয়া পিটিয়! বুনিয়া দরমা 
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পাপা 

হয় (স" নলপট্ক)| নল ও খাঁগড়া | নষ্ট''ণ, (স*)। হত, বিপদৃপ্্ত; 

গ্ীয় এক। প্রবাদে, বাঁঘে মহিষে যুদ্ধ : ধর্ম ছুষ্ট, কুচরিত্র। নষ্টামি-"'য, (নষ্ট+ 

হয়, নল-খাগড়ার গ্রাণ যায়।. নল-ধাওয়া আমি) । ষ্টামি। নষ্ট-ছুষ্ট ''ণ. ( সহ 

মন্ত্রসিদ্ধ নলের ধাবন--গমন। ছুই খান ৰ শবা)। নষ্ট। 

লম্ব| কণ্রি ছুই জন লোক ছুই হাতে পাশে | নসিব.'য্য. (আ* নসীব )। অনৃষ্ট। 

সমান্তরে ঝুলাইয়া ঈীড়ায়। জড়ী ও মন্ত্রের; নন্ত:**ষ্য. (স*)। নাসিকার হিতজনক চু 
গুণে নিল' ছুইখানি একত্র হয় বাকে, : বিশেষ, প্রায়ই তামুকগর্রচূর্ণ। 

লোঁক দুজনকে টানিয়া লইয়া! যায়।  ন স্তাৎ“'ষ্য, (স* ন স্তাৎ কিয়াপদ )। নাস্তি 

নল-ধাওয়া করিবার পূর্বদিন সংধ্য/-বেলা | অস্বীকার, পঃ--ন ভ্তাৎ করা। 

নল 'জাগাইতে'_জীবিত করিতে হয়।: নহ, ন." ধাতু, (স* ন+বা" হ ধাতু )। নহি, 

চোর ধরিতে, চুরিকর! জিনিষ খুঁজিতে ৃ নই--ন! হই, হই না। নহ ধাতু অসপপর্ণ। 

নল-ধাওয়া করান! হয়। নলা..'ষ্য. (স*! ইদানী কেবল বর্তমান কালের পদ চলে। 
নলক)।' সচ্ছিত্র অস্থি, যেমন জঙ্ঘার; , প্রাচীন বা*তে নহিল, নহিল! কিয়াপদ 
ইহা হইতে, শিশুর সু হাত, নড়া। নলী ছিল। প্রাঃ_-তথাপি নহিল তিন বাঞ্িত 
যা, (স*. নলিঙ্কা, নলী)। ছোট. পূরণ (চৈঃ5£)1  নহিলে, নইলে." 

সবু নল, স্থৃতা গুটাইবার সরু নল। (নহ, ন ধাতু ইলে প্রত্যয়)। না হইলে, 

নলুয়া...ফ্য. (নল+উয়1)। নল দিয়া প্রাঃ_নহিলে এমন চরিত নয় (জানদাঃ)। 

পাখী-মারা বাধ; নল দিয়। বেড়া করে নইলে নয়--না হইলে হয় ন| কাজ চলেনা। 

যেজাতি। নলা...ধাতু, (নল হইতে )| ; নহবৎ, নবৎ.**য্য. (আ* নৌবৎ-সময়)। 

নলাই_-নল যোগ করি, নল দিয় আনি।. কাড়া-নাকড়। কাসি ও শানাই বাদা। 

নলানা॥ নলিয়ান, নল্যেন ''ণ. ( নলে- | নির্দিষ্ট সয়ে এই বাদ্য বাজাইবার রীতি। 

. আনা)। নল দিক! প্রাপ্ত; নল দিয়া । নহবৎ-খানা,নবৎ-খাঁনা''নহবৎ বাঞ্াইবার 

গর্ত নৃতন, প্রা£নলোন গুড়_নুতন | স্থান, (প্রায়ই) উচ্চ মঞ্ট। (নৌবৎ দেখ)। 
থেজুর গুড় । র নহর..'ষ্য. (আ*। তু* স* লহরি)| খাল। 

নলপ| ..ধাতু, (স* নল ধাতু দীপ্তি। নালয়তি | নহল!...ফ্য. (স* নখ-নহ+লা। হি')। 

পদ হয়। নল+পা__দীন্তি+5পা ধাতু । তু! ছোট কর্ণিক।+'ফ্য. (স' নৰ+লা)। 

হিৎ লপকন। বাণ নলপান1, যথ| 'হি*; নয় ফৌটা-যুন্তু তাঁস। 

বিজলী লপকতী হৈ-বিছ্বাৎ নল নহলি..'ণ. ( নয়লি দেখ)। নূতন, পা 

পাইতেছে )|  নলপাই-দীপ্তি ১$পাই, : নহলী যৌবন (কৰিকঃ)। 

দুরে দীপ্ত হই। নলগাঁনা। না, লা.“যা (স*নৌ। ও* লা, নাহ হি 

নলিচা..'ষ্য. (স* নল+চ| হস্বার্থে ফা*। ফা; ম* নাৰ)। নৌকা, ৫৮ শুন্য ক্মী 

নইচা.)। ' হুকাঁর জীঠ। ৃ শুখনা না (খনা)। নায়ে ভরি দন 
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নানাজাতি দ্রুর্াজাত (ভাঃ), বসল! 

নাঁয়ের বাঁড়ে নামাইয়! পদ (তাঃ)। (এ, এর 

পরে থাকিলে ন| গ্বানে নায় হয়)। 

ৃ্টাস্তেছুই নায়ে প1- উভয় কল্প অবলম্বন, 

প্রায়ই বিপত্তির হেতু । নাইয়া, নায়া, 

নেয়ে "'ষা. (না+ইয়া )। নাবিক | (জ্ঞান- 

দাসে নায়্যা, অর্থাৎ নাইয়! )। | 

ন|..ধাতু, (সৎ ক্া ধাতুর সলুধ)। নাই-_ 

ন্নান করি। নাঅ।, নাওয়। ॥ নাঅ।, নাওয়া 

'“'ধাতৃ, (না ধাতু আস্তে)। নাআনা, 

নাওয়ানা ॥ নাআ-খাআ, নাওয়।-খাওয়া '. 

সানভোঞ্জন। | 

না''বা, (প*ন। ব্যাকরণ দেখ । শূং পু 

ন, না)। নিষেধে,। প্রাঃ$-হবে না 

অনুরোধে (সনু) ওঃ-আপনি করুন 

না) প্রশ্নে ( স* নু) প্রঃ তুমি যাবে না? 

বিকল, সংশয়ে ( কিয়াপদের পুর্বে বসে) 
করিতে না করিতে, বলিতে ন৷ 

বলিতে, না করিবে করিও না, একজন ন। 

একজন করিবে); অভাবে, প্রঃ না রাঁম 

না গঞ্জা।; প্রশ্নের উত্তরে, ব্যাথ্যানে পু 

ঠাকুরঘরে কে ? না আমি ত কলা খাইনি। | 

নাক ..(নিশ্চয়ে ক)। নিশ্চিতীর্থে নিষেধে 

পুঃ--সে যাঁবে নাক (এই ক অপ্রচলঃ 

হইতেছে )। না-কি..ব্য, (স* কিং নু)। 

নাংট,নাংট| "৭. (স* নগ্র_নগএ-_নাগণা-, 
নাগড1--নাঁগটা_-নাঙ্াটা। ও* লঙ্গড়। 

হি নঞ্জা, ম* নাগটা নাগডা )। উলজ্াা। 
নিলজ্জ। নাংটা-পনা...ফ্য, নিলজ্জতা, 
ছেড়াপন|। (নেংট দেখ )। 

শাঃ.'ব্য, (ন| দেখ)। নিশ্চিত নিষেধে, 

পঃ--নাঁঃ খাক। 

নাঅর..'ষ্. (স" নাগর)। নাগর (টপ্ডীঃ)। 

্ত্রী' নাঅরী। 

নাই...ব্য, (সৎ নহি, নান্তি। প্রাচীন নাঞ্ি। 

ও* নাহি । সংপ্রা* নাংহি)। নিষেধে, 

অভাবে, গ্রাঃ--ঘরে চীল নাই। ক্য়াপদের 
পরে বসিলে অতীতকালে নিষেধ বুঝায়, 

গ্ঃ--করেন নাই। সংক্ষেপে, সামান্য 

অতীতে নি, গ্রাঃ_-করেন নি। নাই-*ব্য. 

বিতর্কে, না হয়, প্রঃ--তিনি নাই গেলেন 

তুমি যাও। নাই ত নাই.''না থাকে প্রয়ো- 
জন নাই। নাঁই বা...ব্য, বিকল্পে, প্ঃ-+ 

তিনি নাই বা গেলেন। (ব্যাকরণ 

দেখ )। 
নাই...ব্য. (স* স্নেহ। প্রাচীন বাঁ" নেহা। 

আসা নেহা )। স্নেহ, অত্যাদর, পা: 

বালককালাবধি বিশেষ নাই পাইয়া 
থাকিবে (টেকাদ ), কুকুরকে নাই দিলে 

কুকুর মাথায় চড়ে। 

বিতর্কে প্রশ্নে, ব্যাখানে, প$--কাট| আছে ; নাই-'ফ্য, (ম্ন* নাভি )। নাভি) চাকার মধ্য- 

না কি? দাঁদা-ঠাকুর ন৷ কি 1। না না..'বা, 

নিষেধ দৃ়ীকরণে। প$-না না, যাবে না 

না.'বা, ফো*। স ন)। অভাবে, পাঃ 
না-পমন্দ, না-রাঁজ, না-হক । 

বর্তী হাড়ী; কামারের লৌহপিখ (নিয়াই 

দেখ )) তাঁলার মাঝের কীল। নাইকুখ 

নদ, (স* নাঁভিকুণ্ড। স* কুৎ্খ_ গর্ত )। 

নাভিকুপ। নাই-কুগ্ডলী-”'ষ্য' (কু হইতে 

নাং... (স* নঙা, নাগা )। উপপতি। : , কুগুলী)। নাইকু। নাই কাঁটা--নাভি- 

নানী ' যে নারী উপপতি করে। নাড়ী কর্তন ( শিশুর)। 
৬৩ 
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নাই-আকড়া, নেই-আঁকড়িয়। -'ণ. যাহা নাই, 

তাহাকে আকড়িয়। থাকে যে, কিংবা ম্যায় 

(অপত্রংশে নেই) ধরিয়া থাকে যে; 

' কুটতাকিক। 

নাইয়া, নেয়ে 'ফ. (বা* না+ইয়া)। নাবিক, :. 

নৌকার ফাড়ী বাঁ মাঝী। 

নাউড়া, নাউড়ে:..ফ্য. (স*নৌ-নাউ+ড়।। 

ম* নাবাড়ী, ও* নাউড়ি। হিৎ নার__ 

নৌকা))। নৌ-বাহক, নাবিক, প্রা 

ওরে নাউড়ে জলেত রচিলা স্থান (শৃং 

পুঃ)। 

নাক ..ষ্.. (স* নক্ং নাঁপায়াং__মেঃ। ও* নাক, 

হি* ম* নাক)। নাসিক । নাঁকুয়'''ণ 

( নাক+-উয়|)। দীর্ঘ নাঁদিকাবিশিষ্ট। 

নাকী ..ণ. (নাক+ঈ)। নাঁকে জাত, 

প্রঃ-নাঁকী সুর ।...ষ্য, নীসিকা» নাকের 

তুলা অঙ্জা, গুঃ_-টেরার নাঁকী। নাকের 

চদা ''নাসাছিদ্র। নাকের পাতা -'নাসা- 

পক্ষ | নাকের গোড়া ''নাসামূল, নাসা- 

বংশ (স*)। নাকের ডগা, আগ! ''নাঁসাগ্র। 

নাঁকের সিকনি ''নাসিকামল; সিজ্ঘন (স+)। 

নাকের পৌটা "প্রায়ই শিশুর সিকনি 

( অশিষ্ট )। খেঁদ। নাক ''( স* নংক্ুদ্র )। 

কুদ্র নাসিক! ৷ বৌচা নাঁক'**ম্বঃল নাসাগ্র। 

কাটারী নাঁক ''দীর্ঘাকার সুক্ষাগ্র নাক। 

নাঁক-কলাই ''নাকের কলা'ই আকারের 

দ্র স্বর্ণভূষণ | নাঁক-ছবি, নাঁক-চাঁবি '* 

নাকের পানের আকারের ক্ষুদ্র স্বর্ণভূষণ। 

নাকা-কাটা-..ণ.কঠিত নাক যার, নির্লজ্জ 

স্ত্রী নাক-কাটা। নাঁক-খৎ দেওয়া-_মাটিতে 

নাক ঘষিয়। লিখিয়! দেওয়। ধেআরসে 

দৌধ হইবে না । নাক-মল! খাওয়া__নিজের : 

নাঁক মলিয়া বদ। যে সে দোষ আর হইতে 

না। নাঁকে-মুখে তাত গৌজ।--তাড়াতাড়ি 

ভাত খাঁওয়া। নাকের জলে চোখের জলে 

করা_কাদিলেই চোখের জলের সঙগো সঙ্জে 

নাক দিয়াও জল পড়ে, ইহ! হইতে গভীর 

যাতনায় ফেলা । কথার, নিজের নাক 

কাটিয়। পরের যাত্র-ভঙ্তা করা-_অন্বের 

অনিষ্ট কামনায় নিজের ক্ষতি করা । নাক, 

ফোঁড়।-''ণ. বিদ্ধ নাসিক! যার, প্রঃ. 

নাক-ফোড়া বলদ। নাক তোলা-ত্বণ 

প্রকাশ করিতে নাসিকা উত্তোলন। নাক 

সিটকানা_-অতিশয় দ্বণা প্রকাশ করিতে 

নাক হঠাৎ কুঞ্তিত কর! । নাক তুলিয়া কথ 

কহ।__হাবভাব দেখাইতে, প্রাঃ নাক তুলে 

কথা কয় ভূলাতে নাগর (ম|ঃ)। 

নাকছিকনী ..ষ্য. (স* ছিন্বণী। হি' নক 

ছিকনী )। সৌমরাজ।াদ বর্গের বর্ধাযুঃ বন্ধ 

লোমশ ক্ষুদ্র শাকবিশেষ (০০7000৩৫8 

07010018115)। অন্ত নাম মেচেতা, হেচেতা। 

শীতকালে ক্ষেতে জন্মে । পাতার ধারে দাত) 

আগ! চওড়া । ফুল হলুদ ।, 

নাঁকড়। '.ফ্য. (নাগর! দেখ )। ছোট নাগর। 

যাহ। কাড়ার সহিত বাজান হয়। 

নাঁকরা.. যয. (ফা* নাখরহ)। খেলা, কৌতুক, 
প্রঃ__(প্রবোধচক্জ্রিক। )। (বহুপ্রচলিত)। 
( নেকরা দেখ)। 

নাকানি ..ফ্য, (নাঁক+পানি)। নাকে জন 

প্রবেশ, নাকে পর্যস্ত জল অর্থাৎ জে 

নিমজ্জন; লক্ষণাঁয়, বিপদ্সাগরে পতন: 

নাকানি-চোবানি 'য্য. (চুব ধাতু দেখ 1 

জলে নিমজ্জন, জলে ডোবা) কুটগ্রবপ্ধে 

বিষম-বিয়ে নিমজ্জন | 



| 

না.কারা .'ণ. (ফা*)। অকর্মণা, প্রঃ 

নাঁকার! জিন্ির্ঘ। (বা'তে অধিক চলিত 

নাই )। 

নাকাঁল.''ণ. (হ* | স* ন কাল-কাল অবসর 

1 দেওয়!)। অপদস্থ, ব্যতিব্যস্ত । 

নাকী-''নাক দেখ । 

নাকুয়।'''নাক দেখ । 

নাঁথচ ''ণ. (ফা* নাকম। তু" আ* নাকিস, 

নম্খ )। রহিত, নগণ্য, অকর্মণ্য। 

নাখুদা-.“ষা, (ফা* )। জাহাজ বা বড় নৌকার 

অধ্যক্ষ; যে (মুনলমান) জাহাজে মাল, 

আমদানি রপ্তানি করে। 

নাঁগ .ষা, (স*)। গোক্ষুরা, কেঅটিয়া সর্প। ৰ 

স্ত্রী" নাঁগিনী (বা"), নাগী স)। নাগকেশর 

*নাগেশ্বর দেখ । নাগদনা ''( স* নাগ- 

দমনী)। দনা দেখ । নাগফণ!'''ফণী- 

মনসা দেখ। নাগ বেড়েল।-''বেড়েল! 

দেখ। নাগপঞ্মী ''নাগপুজার্থে আবণ 
মাসেব শুরুপঞ্চমী | 

নাগর ''ষা, (স*)। নগরবাসী, সভ্যতব্য 

লোক; রসিক পুরুষ । স্ত্ী* নাগরী। নাঁগর 

দৌলা.''বৃহৎ দৌলাবিশেষ | ইহাতে একত্র 

অনেক লোঁক ঘুরিতে পারে। চকাকারে 
এবং উপর নীচে, ছুই প্রকারে ঘুরিতে 

পারিধার ছুই প্রকার নাগর-দোল| হয়। 

নাগর মুখা-''মুখ। দেখ । নাগরালি '“ষ্য, 

( নাগর+আলি। তু* ঠাকুরালি )। নাগরের 

ষোগ্য বাবহার; রসিকতা । নাগরিয়া '*ষ্য' 

(স* নাঁগরিক | নাগর+ইয়া)। নাগরিক, 

নগরবাসী । (প্রাচীন পদে )। 

নাগরা...ষ্য. (আ* নক্করা )। মাটির কিংব! 

তামার একমুখা বৃহৎ আনদধ বাঁদাবিশেষ। ; 
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নাগরা দেওয়--নাগরা পিটিযা ঘোষণা 

করা। নাকড়া . ছোট নাগর!। 

নাগরা ''ব্য. (নাগর! বাদ্যতুল্য বৃহৎ? নগর 

হইতে ?)। বড় দেশী জুতা। 
নাগরিয়!...নাগর দেখ। 

নাগরী "'ষ্. (স* দেব*নগরী )। অক্ষরবিশেষ 
যাহাতে সংস্কৃত লেখ হয়! থাকে । 

রী “ফা, (ম* নগর হইতে 1)। থেজুর 

গুড়। 
নাঁগল *'নাঙ্জল দেখ। 

নাগ! ''ষা. ( স* নগ্ন) নগ্ন সন্নযাসীবিশেষ। 

(২) (স* নাঁগ হইতে ?)। আসামের পার্বত্য 

জাতিবিশেষ। 

-নাগ।ইদ, নাগাদ "বা, (বা* লাগ ধাতু 
হইতে । লাগিত_-লগ্ন। লাগ+ইত)। 

পর্যন্ত, প্রাঃ_-কলিকাতা নাঁগাইদ যাইবে, 

মাদের শেষ নাগাদ বর্ষ। হইবে। (রাড়ে 

লাগাদ )। 

৷ নাগাড় (গ্রা")..'লাগাড় দেখ। 

নাগাল (গ্রা') ''লাগাল দেখ। 

' নাগেশ্বর' ষ্য.. (সং নাগকেশর )। নাতি- 
দীর্ঘ পুষ্গতরুবিশেষ (06599 115) 

স্বন্দর মন্দিরাকীর। বসস্তকালে নবপত্র 

রন্তবর্ণ ধারণ করে। ফুল শারদ! স্ুগণ্ধ, 

বৈশীখে ফোটে । পুংকেশর বহু, পীতবর্ণ। 

এই হেতু নাম নাগ-(পীত) কেশর। 
নাচ...ধাতু, * (স* নৃত ধাতু)। নাচি_ 

নর্তন করি, গাত্রবিক্ষেপ করি, প্রঃ 

আঁহলাদে বুক নাচিয়! উঠিল। নাঁচন, 

নাচনি, নাচ! ॥ নাঁচ-.'ফ্য. নৃত্য (ও* নাট)। 

নাঁচনী..ফ্য, (নাচন+ঈ)। নর্তকী। 
নানী পাখী...তাত দেখ। নাচ-আালা 
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“নর্তকী | নাচাকৌদা...ষ্য. (সহচর 

শবা)। আহ্লাদে নৃত্য, লম্ফ ইত্যাদি। 

নাগ্তীর নাহি লাজ দেখস্তীর লাজ...ষে 

নীচে সে নাচস্তী; যে দেখে সে দেখস্তা 

(তু* আসা* ন।টতী, দেখতী, ইত্যাদির 

অতী-প্রত্যয়। অঁতী-অস্তী )। নাঁচা... 

শজন!) অঞ্জন হইতে নাজনা )। বার, 
মাসিয়া শজিনা গাছ (হুগলী)। 

নাজানি...ব্য. (স* ন জানে । হি* নজানে )। 

খেদে, আশ্চর্যেঃ আমি জানি নী, 
কে জানে? প্রঃ-না জানি কত কটু 
পাইতেছে? 

ধাতু. (নাচ ধাতু আস্তে)। নাচাই-. 
নর্তন করাই, কুমন্ত্রণা দিয়! উত্তেজিত করি। 

নাচানা ॥ 

নাচাড়ী,.. ণ. (নাচ+আড়ী )। যে গানের 

ছন্দে নৃত্য করা হয়, নাঁচিতে নাঁচিতে যে 

ছন্দ আবৃত্তি করা হর) গা কৃতিঃ। 

(অগ্রচলঃ)। গ্রা লাচাড়ী। 

নাচীর...ণ. (ফা*)। উপায়শূন্ত ; অবশ্ত-: 

ভাবী। ৰ 

নাছ, নাঁচ...ফ্য. (?স* লজ্জা হইতে ?)] 

বাড়ীর পশ্চাত্দার, প্রঃ _নাঁপিতিনী বসি । 

আছয়ে নাঁচে (চণ্ীঃ), পাষাণে রচিল ৰ 

নাচবাট (কৰিকঃ), জন্মে জম্মে হঙে! তার 

নাছের কুকুর ( বৈষ্ণবপদ ), চন্দনে চট্ট ! 

বটে জম রাজার নাছ (শূং পু$)-_এখানে 

নাছ-_বাঁড়ীগ্রবেশদ্বার। ( এই বহুপ্রচলিঃ 

শবের মুল কি? টাকায় পাছদুয়ার। স*. 

লঙ্জা-_গ্রা* নজ্জা, স* লজ্জ নজ্জ ধাতু । 

লঙ্জানিবারক দ্বার_লাছ-ছুয়ার_-নাঁছ- 

দুয়ার 1)। রঃ 

নাছি.''ধ্য, (স* নাসা হইতে )। লোহার 

কাটার যে মুখ পিটিয়া ভোতা কর! হয় 

নাজিম...ফ্য. (আ* নাজীম )। শীসনকর্া 
উচ্চকর্মচারী, প্রঃ-_নাঁয়েব নাজিম। 

নাজির'"ষয. (আঁ* নাজীর )। পরিদর্শক, 

আদালতের কর্মপরিদর্শক, পেয়ারার নায়ক। 

নজারৎ...ফ্য. (ফা')। নাজিরের আপিশ। 
নাজুক (গ্রা+).."লাজুক দেখ। 

নাঙ্গেহাল...ণ. (আ' নজাহাল--অস্তিম দশা)। 

ব্যতিব্যস্ত। বিপদগ্রস্ত । 

নাঞ্ি ''নাই দেখ । 
নাট “ষ্য.(স*)। অভিনয়, রঞ্জা, প্রঃ 

সব নাটের গুরু কা" (চগ্টীঃ)) নর্তক 

বাদক ভাট নবদীপে যার নাট, আদি 

সবে নাচে পাঁঞ্া প্রাত (চৈ চ:)। 

এরূপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া! আর নাট; 

বীকা মুখে কথা কহে চোখা (ভাঃ)। 

নাটমন্দির...ষ্য. (স*)। দেউলের সমুখ- 

স্বিত যে মন্দিরে গীত-বাদ্য হয়। নাটশাঁল 

ষ্য, নাট/শালা (শুং পুঃ)। নাট্য 
,,ণ, (নাট +উয়া)। নাট করিতে দক্ষ 

নাটকারী। (তু* ও* নাটুআ পিলা_থে 
বালক নৃত্য করে)। 

নাটা...ফ্য. (নাটাই দেখ )। তীর নাটাই 

বাশের শলার মন্দিরাকার নাটাই ।-“ধাতু' ( 11560) 

না-ছোড়-বন্দা...ণ. যে বনদা (ফা) ভৃত্য | নাটাই--নাটাতে হ্ৃতা গুটাই। নাটানা। 

কিছুতে ছাড়ে না নির্বশ্ধশীল | নাঁটা, নাট। বরঞ...করঞ্জ দেখ । 

ন|জনা...ফা, (স* শোভাগন--শজিনা-_ | নটাই, লাঁটাহ...ফ্য, (স' নর্তকী)। হত 
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গুটাইবার বাশর শলার চতুক্ষোণ আধার? ৷ ছড়া কাপড়, নেকড়া ; যে নেকড়া দিয়। 

প্রঃ--জুতা নিল নাঁটাই সত (কবিকঃ)। ৷ মাটির ঘর নিকান! হয়। নাতা-কীথার 

নাটুয়। ''নাট দেখ । * . স্াড়ী.যে হ্াড়ীতে প্রাচীন গৃহিণী ঘর- 

নাড়...ধাতু, (স* নাড়ি ধাতু। নড় ধাতু কন্নার নিমিত্ত নেকড়! ও এইবুপ কু ক্ষত 
দেখ)। নাড়ি__বিচলিত করি, ম্থানাস্তরিত : বস্তু, রাখিতেন। 

করি। নাড়া ॥ নাড়া-চাঁড়া...(সহচর শব্;)| । নাতান ( গ্রা') ''নাতোয়ান দেখ। 

স্বানচ্যুতি। নাঁড়া-"'ধাতু, (নাড় ধাতু | নাতি...যা. (স* নগ্ডু)। পৌত্র, দৌহিন্র। 

আস্তে)। নাড়ান! | নাতিবউ...ফ্য, (স" নগু-বধূ)। নাতির 

নাড়া... (স* নল, নলক . ও* নড়া)| ; পত্বী। নাতিনী, নানী নাঁতিন ..ষ্য, 

ক্ষেতের ধান কাটিয়। লইলে ধানগাছের. (নাতি শবের স্ত্রীলিগা রূপ)। গৌত্রী, 

যে গোড়ার অংশ থাকে । (টাকায় নাড়া! দৌহিত্রী। নাতিন-জামাই, নাত-জামাই... 

থড়)। যা. নাতিনীর পতি। নাতি-পুতি...ব্য. (প্রায় 

নাড়ী...ফ্য. (স* নালী, নালি নাভী, নাডি)। ।| সহচর শব্ব)। নাতি ও পৌত্রী (কিংবা 

শিরা, গর্ভশিরা; একদগু কাল। নাড়ী, পুত্র)। 

কাটা -জাত শিশুর গর্ভনাড়ী ছেদ্ন। ৃ নাতৌয়ান...ণ. ( ফা নাতুআন )। অসমর্থ, 

নাড়ী টেপা-_হাতের রন্তুশিরা টেগাঁ . খাজনা দিতে অসমর্থ (জমিঃ )| বিপঃ 

টিপিয়। দেহের দোষ নিরূপণ করা। নাঁড়ী. সাতোয়ান। | 

ছাড়_হাতের রন্তৃশিরায় রন্তু গমনাগমন ; নাথি (গ্রা*)."'্য. (লাথি দেখ )। পদাঘাত, 

বন্ধ হওয়া । নাড়ী-নক্ষত্র-..ষ্য, (স') র প্র-তারে নাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ 

জন্ম-নক্ষত্র; জন্মের বিবরণ। নাড়ী-ব্রণ '" . (চৈঃ চ21--(মাইল-_মারিল )। 

ধা. রন্তুশিরার উপরে জাত ব্রণ। নাড়ী | নাদ ..ফ্য (স*)। ধ্বনি, গভীর ধ্বনি; কাঠে 

ভুড়ী-ষ্য.. (সহচর শব্ধ )। অন্ত্রনালী লোহার ক্কাট! মুড়িয়! দিবার সময় কাটার 

৪ ভুঁড়ী, উদরের মধ্যে যে সকল অঙ্া মাথায় যে লৌহপি (যেমন বাইস কিংবা 

আছে (৮1502 )। র ভারী হাতড়ী) ধরা হয়। 

নাড়। (গ্রা)..'ষ্য. (স* লড্ডু)। লাড়  নীদ, নাদা .'ফা, (স* নন্দা_অলিগীরে। সং 

_চিনিপাকে নাড়ু, কৈল কর্পুরাদি দিয়া | নান্দীপট)। বড় ভাবা) গুড় রাখিবার পুরু 

( চৈঃ চঃ)। কলশী; কুয়ার গায়ের মাটির পাট । গু'জি- 

নাতক...ফ্য. (আ" নাৎক--শেষ আদেশ )| | নাঁদা.''ছুই দিক সরু ছোট কলশী। (পুধ- 

ধরিবাঁর আদেশ (5179)| (আদাঃ)। কালে গুঁজি-নাদায় টাক! রাখিয়া ঘরের 

[ 

ৃ 

নাত-জাম্মুই, নাতনী:.'নাতি দেখ। কাথে পুতিয়া! রাখা হইত )। গুঁজি-শাদা 

নাত, লাত।...ষ্য' স" নন্তুক, খ্ান্তক। নক্কুক আকারে নারিকেলের মতন, একারণ সহজে 

কর্পটো_অঃ। স* নেঞ্রক হইতে নহে)! | ভাঞ্তো না। নাদা-পেটা (অপত্রংশে হাদা- 
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পেটা) ৭. যে লোকের উদর নাঁদারমতন. তু* স* ফলানি, বনানি_ফল বন শঙের 
বিস্তৃত। (নাদস-মুদন দেখ )। । বহছবচনে )। বৃহুবিধ, প্রাঃ-_নানান দেশের 

নাদনা''ষ্য. € স"* নদ্ধ-বদধ, স' নু ধাতু | নানান ভাষা, | নানাুপ ''ণ. (স*)। অনেক 

বণ্ধনে । তু* হি* নাধন1। লাদনা দেখ)। : প্রকার, নানাবিধ। 

লাঁদনা, তোড়া, গাঃ_মণ্ুগে ফটিকের খাম ' নানা*'ষা, (হি*। স* তাত হঈতে। &, 
লাগে চন্দন নাদন ( শুং পুঃ)_চন্দনকাঠের . ননা)। মাহ্রামহী । স্ত্র' নানী। (বা*তে গা 
নাদন-ছুই থামের মাথায় খিলানের । অপ্রচলঃ)। 

পরিবর্তে কাঠের তোড়া ব। সরদল। নন্দ .'ষ্য.(নাদ দেখ | হি* নাদ)। মাটি 
নাদনা..'ব্য. (লাদ ধাতু দেখ)। উইটিপী,. বড় কলশী, পাঃ_-নানে নানে মদাগান 

গঃ-কাষ্ঠ জিনি কলেবর কবতারেজর গঙ্গার গহ্বরে ( চৈতন্মন্গল )। 
জর, অঙ্গে কর উএর নাদনা (শীতলা- না-পদন্দ ''ণ. (ফাঁ*)। অমনোনীত। 
মঙ্গল )। নাপাক ''ণ, (ফা*। ফা* পাক--শুচি)। 

না-ছুরস্ত ''ণ. ( ফা" )| বেঠিক। অশুচি (ভাঃ)। ( অপ্রচলঃ )। 

নাদস-ুদস.'.ণ. (নন্দা-নীদ সদশ_নাঁদস। নাপাজ্জি (গ্রা*).'ণ. (সৎ ন+পার্য)। 
তুন্দ_নুদ সদৃশ? নদ দেখ)। সবল অগত্যা । 

কলেবর, স্ফীতোদর। _নাপান, নাপা'ন (গ্রা*)-.'ষ্য. (লাঁফাঁন অপ. 
নানক-পদ্ী-..ষা. (স* নাণকপন্থী)। শিখ. ভ্রংশে)। লাঁফানা, যৌবনগর্বে টাচ, 

দিগের আদিগুু নানক) তাহার পথাবলঙ্বী! প্রাঃ নাপান ঝাপানে যায় ভানি বামে 
সম্প্রদায়। ইহাদের ধর্মগ্প্ের নাম গ্রশ্ব,. নাহি চায়, উত্তরিলা যথা মজুন্দার (ডাঃ) 

রশ্ব-সীহেব । নানক-শাহী ' ষা (ফাঁ* শাহ গা: (মাঃ) লাফাইয়। ঝাপাইয়| | নাগানী 
_মহারাজ )। শ্রাচীন শিখ পয়সা । এই |. “যা, যে নারী যৌবনগর্বে লাফাইয়া চলে, 

পয়সার পাঁচ ছয়টাতে এক আন! হয়| যে পরপতি দেখিয়! চঞ্চল হয়, প্রঃ দে 
নানখুদাই.” ষ্য. (ফাঁ* নান স* অন্ন; আ'; বলে নাফানী আলো! না জান আপনা । ঠাদে 

নানথতাই )। একপ্রকার মিষ্ট বুটি। দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা (ভাঃ)। 
নানা...ণ. (স*)। বহু। নাঁনাদি (গ্রা").. | (নাফান, নাফানী অধিক চলিত) 

ণ.(স* নানাবিধ | কিংবা নানা+আদি |; নাপিত -ষ্য. (স*_অঃ)। ক্ষৌরকার জাতি- 

ও* নানাদি )। নানাবিধ, &£-_এ কাঁজ। বিশেষ স্ত্রী' নাপিতিনী, নাগতিনী। 

করিলে নাঁনারি কথা উঠিবে । নাঁনান-..ণ. | নাকর। ''লাফর দেখ। 

(নান। শব্ের একগ্রকার বহুবচনের বুপ।  নাব (গ্রা" )" "ধাতু, (নাম ধাতু দেখ)। 

তু* মৈথিলী জোক এক বচন, লোঁকনি | নাবি_নিয়ে যাই, অবতরণ করি। নাবা। 

বহুবচন) ইলোপে লোকন হয়। প্রাচীন ; নাব.”'ণ' নিয়। নাবাল-যা, দিয় ছল) 

আদা'তেও নানান ছিল। তু" বাঁ" গুলান। ! গ্র*_নাবাঁল দেশ,নাবালে ধান জন্মে ভা! 
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নাঁবড়, নেবড় "৬. (স* নী্র_তিক্ষু, পরি- । হইল হত (ভাঃ)। নাম ধর--গুরুজনের নাম 
ব্রাট)। বৈরাগী, নির্বোধ, গ্রঃ-নিন্দ)- উচ্চারণ করা, ;-জানহ স্বামীর নাঁম 

নন্দ প্রিয় বড় নাবড় শ্রীগর্ভ (চৈতগ্ঘমঙ্গল); | নাহি ধরে নারী (ভাঃ)) একে একে সকলের 

শঠ গ্রবঞ্ঠক, প্রঃঠক নাবড় (কবিকঃ)) | নাম পরীক্ষা করা । নাম-ধাম ..ফা. (ধাম 

মাঃ। (রাড গ্রা* লেবড়__নির্বোধ )। দেখ)। নাম ওবাদ। নামমার 'প. 

নাবালগ, নাবালক “'গ, (ফা* নাবালিগ )। . অতান্ন, যাহা কেবল নামে আছে বন্তুতে 
অপ্রা্থবয়ঃ (আদাঃ।) বালক | নাবালগী, । নাই বা অতাল্প। নাম লওয়া__অন্তোর 

নাবালকী -*ণ. নাবালগসম্বশ্ধীয় | 1 নামের তরসা করা, এঃ-হরি নাম লওয়া। 

নাম "'ধাতু, (স* নামি ধাতু নতি। শৃং পুঃ, মাঃ নাম লেখান| দলে প্রবেশ করা । নামের 
ও* নাম্ব ধাতু । নান্ব হইতে নাব ধাতু ভাখা-: দল ''হরিনাঁমকারীর দল। নাম "ব্য. (সং 

তেদে চলিত আছে )। নামি-অবরোহণ, নাম)। বিতর্কে, প্রশ্নে, গ্রঃ__কি নাম ভার 

অবতরণ, নিয়ে গমন, করি নামা ॥ নামা | সঙ্গো দেখা হয় নাই? 

উঠা...উঠা-নামা,। আরৌহণ অবরৌহণ | : নামতা .'ষ্য. (নাম-নক্ষত্র হইতে)। নামের 

নাম ণ. (স*নিয়)। নিয়। ''ষ্য. নিম্ন নক্ষত্র, গ্র£মাস নামতা তিথিযুত। ভা 

স্বান। নামস। ''ণ. (নিম্ন সদৃশ )। প্রায় _. দিয়া হর রে পুতা (খন, নক্ষত্রগণনায় )-- 

নিয়, অপেক্ষাকৃত নিয় ৷ নামাল...ণ. নিম রে পুর, মাস নামের নক্ষত্রের অঙ্ক (যেমন 

স্ব, নাঁবীল। নামা ধাতু, (নাম ধাতু. বৈশাখে বিশীখ! ১৬) এবং তিথির অঙক 

আস্তে।। নামাঁনা ॥ নামান! ' যয. ভেদ।. যোশ করিয়। ত (২৭) দিয়! হরণ কর। 
নামানি উঠানি '.ভেদ-বম। নামত ''ষ্য. (স* নামপত্র | ধারাপাতের গুণন- 

নাম...ফা. (স* নামন্। ফা* নাম)। অভিধা।. গণিত-পত্ত। নামতার ঘর-_-অকপাটি, 
সংজ্ঞা, বাচক শক) খ্যাতি, মশঃ| সুনাম. গঃঠিনের ঘর মুখস্থ করা। ( আড়াইয়া, 
“া, থখযাতি। বদ্-নাম "যা. (ফা* বদ)। . দেড়িয়, পৌনে, সওয়াইয় দেখ )। 

অথাতি, অপষশঃ। নাঁম কর!-__উদদাহরণ ! নামনা...যা, (নাম ধাতু )। বটের ঝুঁদি। 
দেওয়া, নাম উল্লেখ বা স্মরণ করা, হরি-: নামঞ্জুর ''প. (ফাঁ" )। পরিত্যাজা, পরিত্যন্ত, 

নামাদি উচ্চারণ করা, যশঃ অর্জন করা। অস্বীক্কত (আদাঃ)। না-মগ্ুরি "যয. 

নাম কাটানা_-দল হইতে বাহির হওয়।। : পরিত্যাগ, অস্বীকার না-মগ্তুরী...ণ. 

নাম কাটা ..ণ বহিষ্কত। নাম-গণ্ধ "যয. অস্বীক্কত। 
(স* গণ্ধ_লেশ, সন্বণ্ধ_মেঃ)| ঈষৎ । নামস| ''নাম ধাতু দেখ। 

আভাষ, সম্বখ, প্রঃএত বয়স হল, ! নামা .ঘ্য. ( স* নামন্ব_নামা )। নাম, সং, 
বিষের নামগণ্ধ নাই । নাম-জাদ।...ণ. (ফা | গ্রঃ- পাখী নামায় দেখিতে পাই না 

নামজাদ)। বিখ্যাত। ঘাম-ডাক...ফ্য. | পাখী নাম যাঁর এমন প্রাণী। 

খ্যাতি, প্রঃ-নামডাক ছিল যত সকল ূ নাম| ..ষ্য, (ফা নামহ২)। সমানে শবের পরে 



[ &০৪ |] 

চিটির্িডীিটিিররীরিরিটি সিটি 

বসিয়া, প্র, লেখ্যপ্রমাঁণ ইত্যাদি বুঝায়, | বন-নারাঙ্গা। ''ষ্য. এরগাদিবর্গের চির 

গু; রোজ-নামা, ওকাঁলৎনাঁমা । শ্ত/মল তরুবিশেষ ( (91911017 00011- 

নামাঁবলী .'ষা. (স* )। দেব-নামাবলীচিত্রিত | 80:10 )। পাতা একোত্তর, চিকণ, চিত 

উত্তরীয় । ময়। পুং স্ত্রী গাছ পৃথক পৃথক | ফুল ছোট 

নামাল ''নাম ধাতু দেখ। ছোট, গীতবর্ণ, গ্রীষ্মকালে ফুটে। ফল 

নাঁমি, নাষি ..ণ. (নাঁম ধাতু )। যাহা বিলঘ্ে | পাঁকিতে অনেক সময় লাগে, পরে ফাটিয়া 

পাকে, প্রঃ নামি ফশল | ূ ছুই তিনশ সঙ্গ খণ্ডে বিভন্তু হয়। ফলের 

নায়ক...ফ্য. (স")। কাব্যনাটকাদির প্রধান ! আকার কতকটা নাঁরাঙ্া। নেবুর মতন গোল 

বর্ণনীয় পুরুষ? নারীর প্রণয়ী পুরুষ) নেতা; ৷ বলিয়। নাম। 

স্বামী; যিনি দেবদেবীর মঞ্জালগীত শ্রবণ নারাঙ্ডা! .'ষা. (স* নারঙা ফল হইতে 1)| 

(শুঃ পৃঃ, কৰিকঃ, ইত্যাদি)। | (প্রায়ই শিশুর) কঠিন রোগবিশেষ 

নায়িকা ''ষা,. (স*)। কাব্যনাটকাদির : (71731061839) দেহের স্থানে ত্বানে 

গ্রধান বর্ণনীয়। নারী নায়কের প্রণয়িনী; | লাল হইয়া ফুলিয়। উঠে, এবং ক্ষত হইয়া 

দেবীপুজায় অষ্টদেবী। নায়কী-“'ফ্য. ৰ রস পড়ে। 

(নায়ক+ঈ)। সেতারাদি তত্্ী যহ্ত্ের | নারাজ... (ফা*)। অনন্ত, অসম্মত। 

গ্রধান তার। | নারাজি-'ষ্য. অগন্মতি। 

নায়র ..ফয. (স* নাঁগর)। নাগর (প্রাচীন নারিকেল, নীরকেল..ষ্য, (স* নারিকেল। 

বৈষ্ণব-পণে )। স্ত্রী নায়রী। .. নারিকান নীলযুন্পুপ্পাদীনি ঈরয়তি_ 

নাঁয়া। ''ন! দেখ । | অগ্টীঃ | অমরে অন্য নাম লাঙ্জালী-__বৌট 

নায়েব...ফা, (আ" নায়ব )। প্রতিনিধি; : সহিত ফল ল।ঙলাকার বলিয়া। ও" নড়িআা, 

ভিহির কর্ত। (জমি); নিয়কর্মচারী, প্রা! হি" নারিয়ল,ম* নারন্। শং পু২_নারিকল, 

নায়েব মুন্সী, নায়েব নাজির নায়েবি'' কলিকাতায় নীরকোল। দক্ষিণ রাচেও নীর' 

ষ্য. নায়েবের কর্ম । নায়েবী...ণ. নায়েবের ; কোল। প্রসিদ্ধ ফলবিশেষ (০০০০৪780)। 

যোগ্য, প্রঃ _দায়েবী বুদ্ধি । | গাছ (0০০০৩ 70০1618:) গ্রীম্মমগ্ডলে 

নার...ধাতু, (ন+পাঁর ধাতু । আদা" নোবর ! সমুদ্রনিকটবর্তী বালুকাময় প্রদেশে জনে! 

ধাতু । প্রাচীন বাঁণতে অধিক চলিত ছিল।: কদাচিৎ বৃহৎ নদীর ধারে সমুদ্র হইতে দুরে 

ইদ্ানী রাঁচের পশ্চিম-উত্তর ভাগে, বিশেষতঃ, জন্মিতে দেখ। যায়। ভারতের মধ্যে মারা 

সাঁওতাল জাতির ভাষায় গ্রচলিত আছে )। ূ প্রচুর। নারিকেল গাছের প্রায় সর্ব অ্জা 

নারি--পারি না, ত$-চুপে চুপে কোন: :. আমাদের কাজে লাগে । কাঁচা! ফল-_ডাব, 

রূপে আমি ইহা নারি (ভাঃ)। ূ পাঁকা__নারিকেল, পাকা ও শুখন।_ঝুণি 

নারাঞ্জ।। নারাজী ''ফ্. (স* নাগরঞ্া, | নারিকেল। নারিকেল-ছুল-' "যা, স্বণের 

নারঞ্া)। কমলা নেবৃ। (নেবু দেখ)। | নারিকেলপুষ্পাকাঁর বয়দুবিশেষ | নার 
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কেলী “৭. পারিকেল সন্বশ, প*_নারি- | শব্ধ হইতে নাম ধাতু হইত )। নাশি--নষ 
কেলী কুল। করি, প্রাঃদারিদ্রে গুধরাশি নাশে 

নারিশ .'ফ্য, (স* নিরীশ-ফাঁল--অঃ-- | (কবিকঃ)। (পদ্যে)। 
হইতে )| বাহির দিকে বীকান! করাঁতের | নাস-''ষ্য. (স* নস্য)। নাকের নিমিত্ত মাদক- 
ধাঁত। র্ণবিশেষ, প্রায়ই তামুকপাতার। নাস- 

নারী-"“ষ্য. (স*)। নরের স্ত্রীজাতি? ভার্য, | দানী-.'ষ্য. (ফা দানী। তু* স* ধাঁনী)। 
প্রঃ_যেমত চোরের নারী (চগ্ডীঃ)। নর; নম্ত-আধার। 

নারী...ফ্য. (স*)। মানবজাতি । নাসপাতি-"'ষা. (ফা* নাষপাতী)। অং 

নাল...ফ্. (স* নাল--উৎপলাদি দ্, | নাম অমৃতফল-_ভাবপ্রকাশে )। কাবুলী 
মুণান )। শালুক দেখ । ফলবিশেষ (768:)। ইহার গাছ 

নাল.'.ষ্য. (আ )। অশ্বাদির লৌহপাছুক!। |] (5183 ০01170119 ) হিমালয়ে এবং 

নাল-বন্দ ''ষ্য. যে নাল বীধে। নাল-বন্দি: দক্ষিণে নীলগিরিতে জন্মে । হিমালয়ের মধ্যে 

.শ*্ষ্য, নাল-বীধ। কাজ। কা্জার প্রদেশে উত্তম নাসপাতি হইতেছে 

নালা...ষ্য, (স* নালী, নালক। ও* নান্ত)। | নাসপাতি দেখিতে আগেল অর্থাৎ সেও 

জল-নালী। দেশ-নাল।."'ষ্য, শ্রীমের বর্ধার ; তুল্য। কিন্তূ সেও কমলানেবুর মতন ধার- 

জলনিকাশের প্রণালী, কুলি। নালী.'*ষ্য. : চীঁপ! প্রায় গোল) নাঁদপাতির গোড়ার ধার 

( নালা4+ঈ)। সরু জলগ্রণালী। দৃষ্টান্ত, | চাপ! নহে, ছেলা-খেলা লাটিমের মতন। . 

নাল। কাটিয়া জল আনা নাল! কাটিয়া! সেও বর্ষায়, নাঁনপাতি শরতে পাকে । 

নদীর জল গ্রামে আনিলে সে নালা কালে : নাদা-."ষ্য. (সণ। দ্বারাদির উর্ধ্ব-স্থিত কাঠ, 

নদীর আকার ধরিয়! গ্রামের সর্বনাশ করে। | নাগদস্ত, ডানা; একপাশ নাকের মতন 

ইহা হইতে, বিপদ্ ডাকিয়! আনা । কৃমশঃ নিন এমন কাষ্টাগ্র (১০%৩1)) নাকের 

না-লায়েক...ণ. (ফাঁ* না-লায়ক )। লায়েক : ভিতরে পেঁয়াজের মতন ক্ফীতি (201/083 

নহে যে, অযোগ্য । ০01 05 17099 )। 

নালিতা ..ফ্য. (স* নলিত। অন্ত স* নাম : নাস্তা ''ব্য. (ফা')। জলপাঁন। 

নাঁডিকা। উাট। নলাঁকাঁর বলিয়। নাম) নাস্তা-নাবুদ্দ...ফ্য. (ফা* নীন্তাবুদদ। ন+ 

পাটশাক (দেখ) । ূ আস্ত-_স* ন+অন্তি-নান্তি) ন+বুদ 

নালিশ -"ষা, (ফাঁ* নালিষ)। অভিযোগ । ূ  সস* ন বর্ততে অর্থাৎ নাই)। বিধ্বস্ত, 

নালিশী 'ষ্য, (নালিশ+বা* ঈ)। যে বিষয় ব্যতিব্য্ত। : 

লইয়! অভিযোগ । নীতি. ষ্য, (স* ন+-অন্তি_-কিয়।)। নাই; 

নালী...্য. (স*)। প্রণালী, ছোট নাল!। | অভাব, নিষেধ, 2 নাস্তি করা। 

নালী-ঘা...নালীর আকারে ক্ষত (91003) | নাহ..ষ্য. (অ+ নাথী। নাখ, পঃ- গৌর 

নাশ...ধাতু, (স* নশ ধাতু বিনাশে। স* নাশ ] ধৌকুলনাহ-_( প্রাচীন বৈষ্ণব পদে )। 
| ৬৪ 
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প্াঃনাহক আদর অধিক বাঁচয় (জ্ঞান- 

দাস)। (হক দেখ)। 

'মি..*ধাতু, (সং নী ধাতু প্রাপণে, নয়নে )। 

মি-ই--বহন, আনয়ন, চালন করি, গুঃ-- 

টাকা নিয়া চল, মাথায় ভার নিয়া চলিতে 

পাঁরে না; অপহরণ করি, প্রঃ--কাপড় 

নিয় পলাইয়াছে। নেআ, (নেওয়া )॥ 

নেআ.."ধাতৃ, (নি ধাতু আত্তে)। নে- 

আনা ॥ গঃ--তাহাকে ছু্র্মে নেআই- 

তেছে। (নল উচ্চারণে ভূল করিয়া 

লোকে নি ধাতু স্থানে ল ধাতুপদ প্রয়োগ 

করে। বা ল ধাতু স* লভ ধাতু 

হইতে আসাঁতে অর্থের সাদৃশ্ ঘটিয়াছে। 

(ল ধাতু দেখ)। 

নি..ব্য. (সণতে নি অবায় দ্বারা নান! অর্থ 

প্রকাশিত হয়)। বা*তে শব্ধের পূর্বে বসিয়! 

নিষেধে, অভাবে, প্রাঃ-নি-কম্ম। লোক, 

নি-খুঁও লেখা, নি-সাঁড় ঘুম, ইত্যাদি। 

ন...ব্য, (নাই দেখা। নাই শব্ষের বৃপাস্তরে 
সামান্ত ভূতকালে ওঃ সব টাকার 

তোঁড়া চোরে কেন হরে নি ( ঈশ্বরগুপ্ত )। 

(ব্যাকরণ দেখ)। 

নি-'ষ্া, (স*নিষাদ শব হইতে। হিং 

নিখাদ )। গীতের সপ্তস্ুরের সপ্তম স্থুর। 

নিং''নিবেদক শবের সংক্ষেপে 

নিঃ''নির দেখ। 

নিঅড়ে ''ব্য. (ম* নিকটে )। নিকটে, 

পঃ--পরভূর নিঅড়ে গিআ ( শৃং পুঃ)। 

(প্রাচীন বা'তে)। 

মিউমোনিয়! ''ষ্য,. (ই* 90607)0119 )| 

ফুন্ফুসের প্রদাহ-রোগ। 

কারার 

নাঁহক...ণ. (ফা*)। মিথ্যা, মিথ্যাসিথাি, | নিকট...প. (স*)। লমীপবর্ী, ঘনিষ্ট, প্রঃ 
_গ্রাম নিকট, নিকট সম্পর্কের লোক। 
নিকটে .'বা. শী্র, গাঃ-নিকটে জাসিব 
ঠাঁকুর ( চৈতন্যমঞ্গাল )) সমীপে, পু: 

নিকটে গ্রাম নাই, তাহার নিকটে টাক 

পাইবে। 

নিকট.."ধাডু, (স* নির্-কৃষ ধাতু হইতে। 
নিকষ ধাু দেখ)। নিকটি--সিষ্র্মণ করি 
£/--নিকটিয়! দাত (মাঃ)। (জগ্রচলঃ)। 

নি-কড়িয়া, নি-কত্্যে...ণ. (নি+কড়ি+ 

ইয়। )| কড়ি ধন-স্নাই যার, নিধন। 

নি-কম্মা'''ণ. (বা'নি+কক্ম+আ। তু* সং 

নিষর্দ )। কর্মহীন, কর্মের অযোগ্য । 

নিকর..*ফ্য, (স*| যথা, নিকরে। নিৰছে 

সারে স্তায়-দেয়-ধনে নিধৌস্মেঃ)। সার 
রাশি, এাঃ- উর্ধদরে সার! হয়, হরণ অন্ব 

হয় নিকর (স্ুভঙকরী )| নিকর জা... 
নিশ্চিত রাজন্ব (19% £59/76 )। জমি 

নিকর করা-নিশ্চয় করা, রাশি পরিমাণ 

করা। 

নিকল.."ধাতু, ম' নির্গল ধাডু। হি' নিক 

ধাতু)। নিকলি__নির্গলিত হই, প্রঃ- 

তুলিয়া আছাড়ে ভূর শৌণিত নিকলে 

মুঞে ছুই অঙ্গে বহে দ্বামজল ( কৰিক)| 

নিকল।। (কৃতিঃতে প্রচুর প্রয়োগ 

আছে। অধুন! অগ্রচলঃ)। 

নিকষ..*ধাতু, (স* নির্ক্ষ ধাতু)। নিকধি- 
অপনয়ন, মিষ্কাশন করি, পরাঃ-চ:%। 

নিকষ! ॥ (পদ্যে)। 

নিকা...ফ্য, (আ' নিকাহত-বিবাহ)। মুসন 

মান মধ্যে বিধবা-বিবাহ,প্ঃ_সাপন তর 

নিয়া বসিল অনেক দিও, কে নিক 
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কেহ করে বিয়ু!। মোল! পড়িয়! নিকা নিকৃতি..“ষ্য. (স* নারাচী ইইতে নিকি +-পাত্রী 

দাঁন পায় সিক! সিকা, দোয়া করে কলমা 

গড়িয়া (কবিকঃ)। 

নিকা.."ধাতু, (সঃ নিন্তু হইতে। স* নিজ 
ধাত় নির্মলীকরণে)। নিকাই--গো- 
ময়াদি লেপন দ্বারা শুদধ নির্মল করি। 

নিকানা॥ নিকানা পোছানা...৭. পকিস্রী- 

কৃত ও মার্জিত (সহচর শক)। ঘর- 

নিকান! মাটি..'ষে মাটি জলে মিশাইয়া 
ঘর নিকানা যায় । 

নকা, লিক।'.'ষ্য. (স* অক্ষ হইতে ?ও* অখ। 

বা'তে অথা আখ হইবার সম্ভাবনা ছিল। 
কিংবা নীক দেখ)। গাড়ীর চাকার অক্ষ । 

ন-কাট "৭. (স* নি. নিশ্চয়ে, কাট ধাতু)। 

রমহীন, গ্রঃ--জমি নিকাঁট করা--জমির 

জল কাটাইয় শুদ্ধ করা। 

ন-কামী .'ণ. (নি--নিষেধে, কামী)। কর্মের 
অযোগ্য নি্র্মপ্য.) 

নকাল.''ষয, (হিৎ। স* নিষফালন।) 
বহিষ্করণ, প্রঃ--নিকাঁল দেওয়|। 

নকাশ.."ফ্য, (সৎ নিষ্কাশ)। বহিগগমন, 
প্রঃ-জল নিকাশ করা; শেষ, সমাণ্তি, 
পুঃহিসাৰ নিকাশ করা। নিকাশী...ণ. 
নিকাণ কর! হইয়াছে যাহা, প্রঃ-_নিকাশী 
জল, নিকাশী টাফা-- প্রাপ্য টাঁকা। 
নিকাশি "'ষ্য. নিকাশ, বহির্গতি। 

নকী, লিকী...ব্য. (স* লিক্ষা--নিক্ষা )। 
উকুনের ডিম্ব।, 

নকুট...ধাডু, (স* মির4-কুষ ধাতু। স* 
নিষভুষিত-_নিফাসিত)। নিকুটি-_নিফাসিত 
কি, প্রকাশিত করি, প$--ঠাত নিকুটিয়া 
(মা)। (নিকট ধাতু দেখ)। (অপ্রটলঃ)। 

-নিকিতী? তু* দীড়ীগাল্লা ৷ স* নিফ+ 
পাত্রী? ও* নিকিতি, হি' নিকৃতী)। যে 

লৌহ্ময় ছোট তুলাষস্ত্রে লৌহবাণ থাঁকে। 
নিকৃতির বাটা-.*নিকৃতির ধাতুময় পাল্লা। 
নিকৃতির ওজন..*নিকৃতি দ্বার হম উন্মান | 

' নিকৃতির কাঁটা...নিকৃতির বাঁণ, উম্মান ঠিক 
হইলে যেমন কাট! বামে কিংবা দক্ষিণে 

হেলে না, তেমন) অর্থাৎ একটুকুও এদিক 

ওদিক না হওয়া। 

নি-খরচা''“ফ্য. (নি+খরচ! )। বিনা অর্থবায়, 
গঃ-নি-খরচায় গঙ্গান্গান। নিখরচিয়া, 
নিখরচ্যে..'ণ. (নিখরচ +ইয়। )। ব্যয় নাই 

যাতে বা যার। 

নি-খাওস্তা'.ণ. (নি+খা ধাতু+-স্ত! | তুৎ 
আসা* ও'তা প্রত্যয় ( কর্ভৃবাচ্যে)-- 

খাঁওঁতা- যে পুরুষ খায়। সং তৃগ্রত্যয় 
হইতে ৩]। বা*তে এবুপ শব্ধ অধিক নাই। 

(ব্যাকরণ দেখ )। যে পুন্ুষ অধিক 

থাইতে পারে না। স্ত্রী নিখাওস্তী। 
নিখাদ-''ষ্য. (হিঃ । স* নিষাদ )। শীতের সপ্ত 

সুরের নি সুর" 

নিখৎ."'ণ. (নি+-খুঁথ | হি* নিখোট )। খুঁৎ 
--দোষ--নাই যাতে। (খু দেখ)। 

নিখৃতি"যা, (?)। মণ্ডাবিশেক্ধ এ; 

কত্বিঃ। , 
নিগম.'ষ্য, (স* নির্গম)। নির্গম, প্রাঃ 

নিগম জানে না--বিপদ হইতে উদ্ারের 
উপায় জানে, না। আগম-নিগম.**ষা, 

(স* আগঞ্ণ নির্গষ )। আগমন ও নির্গমন, 

গাঃ--আগম' জানে নিগম জানে না 
যেমন অঙ্জুনিপুপ্ত অভিমন বুহে আগম 
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জানিতেন তথা হইতে নির্গম জানিতেন | - চাঁপিয়। রসহীন করি, প্র প্রঃ-_মুঠে নিচো- 

না। । ড়িয়। তাহে দিল আদারস ( কবিকঃ)। 

সিগম...য্য, (স*)। বেদ, প্রা£আগমে | নিলোড়া । (অগ্রচলঃ)। 

আছে নিগমে নাই,-আগম--তন্ত্শান্। নিচ্চিনন (গ্রাণ)"'ণ, (স* নিশ্চিন্ত। পানি 

আগম-নিগম ''ফ্য, (স*। সহচর শব্ব)। | নিচ্চিতো। হি* নিচিত্ত। ও* নিচিদি)। 

তন্ত্র ও বেদ, সর্বশান্ত্র। | নিশ্চিন্ত । 

নিগা, নিঘা ''ষা. (ফা* নিগ।। তু* সং নিরী- | নিচ্ছিদ্ধি (গ্রা+).''প. (স* নিশ্চিত) নিশ্চিত, 

ক্ষণ। ও*তে মতে নিঘাদ* গা নিধধারিত | 

হইতে 1)। মনোযোগ, বিশেষ দৃষ্টি, গুঃ-- 

নিগ! করিয়! দেখ| | নিঘা-পনা''ষ্য. ( পনা 

__ব্যবহার )। সেবা, দেখাশুনা । 

নিগৃঢ়--ণ, (স+)। গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন |. গুপ্ত 

কথা, গুপ্ত বিষয়, প্রঃ_কথাটার নিগৃঢ় 

কি? 
নি-ঘিন্না ''ণ. (স* নির্ণ )। দ্বণাশূন্য, ওঃ 

এমন নির্ঘণ মোরে কেবা কপ! করে 

(চৈ চঃ)। 

নি্জীড়...ধাতু, (চণ্ডীদাসে নিঙ্গাড়। কবি- 

কঙকণে নিগেড়, মাণিকে নিঙ্গুড় ধাতু। 

বা' নিষ্জাড়া, ও* চুপুডিব!, হি* নিচোড়না, 

ম* চেপ্ারণে। সৎ নিঞ্ ধাতু শুদ্ধি হইতে 

নিজিত। নিঞ্জিত হইতে নিঞ্াড়া ধাতু। 

বোধ হয় ভুলে নিঙ্াড় ধাতুও আসিয়াছে )। 

নিঙাড়ি__নিশ্পিষ্ট করি, রসশূহ্য করিতে 

চাপি, প্রঃ__মুঠা করে সর্ধে নিঙ্থৃড়ি মাথে 

তেল (মাঃ)_নিষ্গুড় ধাতু গ্রা* | নিাড়া ॥ 

নিঞ্জড়া..'ধাতু, (স* নিঞ্িত হইতে )। 

নিাড়াই_নিপ্পেষিত করিয়া রসহীন 

করি, প্রঃ- কত টাদ নিঙ্গাড়িয়া মুখানি 

মাঁজিয়াছে (জ্ঞানদা )। নিগাড়ানা । 

নিচয়--য্য. (স*)। নিশ্চয় । (পদ্)। 

নিচোড়..'ধাতু. (নি্জাড় ধাতু দেখ)। নিচোড়ি 

নিছ ধাতু, (স* নির্মঙছন-_-নির্4+-মন্ট ধাতু 
ধারণ, পূজন। তু" প্রাণরাজ্য করে! গ্রভুগদে 

নির্ঘস্থন__চৈঃচঃ | তু* নীরাজন-দেবদেবী 

সম্মুখে আরতি । আরতি করিয়া দেবদেবীর 

অক্তো স্পর্শ করাইয়া নিক্ষেপ । এই নিক্ষেগ 

অর্থও বাণতে আসিয়াছে । নি-ক্ষিপ ধাতু 

হইতে নিছ ধাতু সহজে আসে। ও* নেউ- 

ছালি )। নিছি-_বর্ণ করিতে স্পর্শ করাইয়া 

নিক্ষেপ করি, ও£--পত্তিতে বেদ গান 

নিছিঅ| পেলেন (ফেলেন) পান, হনুই 

পড়এ ঘনে ঘন (শুং পুঃ)) শিরে দি 

ুর্বাধান নিছিয়! ফেলিল পান (কবিকঠ। 

শিব প্রদক্ষিণ গোরী কৈল সাতবার, নিষটযা 

ফেলিল পাঁন কৈল নমস্কার (কবিকঃ)। (২) 

বরণ করিয়। নিক্ষেপ করি, প্রঃ শ্তাম বু 

সনে পিরীতি করিয়! নিছিয়া দিলাম কুন 

(উপ্তীঃ)) জাঁতি যৌবন ধন নিছিয়! ফেলিব 

শ্তামপায় (জ্ঞানদীস )। (৩) গ্রহণ করি 

প্রঃভুবন ভরিয়া অগযশ ঘোষণ। 

নিছিয়া লইন্থু মাথে (জ্ঞানদাস )। | (& 

অপহরণ করি, ছিনাই,গোাঃ--পরাণ নিষি 

তোমার নয়ান কাজরে (জ্ঞানদাস) 

দেউল নিছিয়া দিল পঞ্চরদ্ব ধন (কবিকঠ 

নিছা, নিছনি ॥ নিছনি-+'য্য, বরণ, পর” 
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চরণের নিছনী ফুল (ক্বিকঃ)) বরণীয় 

বস্তু, প$-মরে যাই লইয়া নিছনি 

(ভা)। নিছনি-ডালা ''বরণডালা (ভাঃ)। 

নিছনি -'ষ্য. অশ্বগঞ্জাদির দেহের বন্ত্র (তু* 

সং নীরাঁজন-বিধি ) গাঃ--সতেক হাথ 

নেতে কৈল ঘোড়ার নিছনি (শৃং পুঃ)। 

( অপ্রচলঃ )। 

নিছক, নিছু''ণ*. (হি* নিছকা। স+ 

নিসর্গজ ?)। অবিমিশ্র, শুদ্ধ, 4 

সেখানে নিছক বালি) 

নিজ...ষা. (স* )। আপনি, হ্বয়ং। নিজ খরচ 

,,,আপনাঁর নিজের বায়। নিজ জোত.'' 

নিজের জমি নিজে চাঁষ। নিজন্ব"'ষ্য. (স*)। 

আপনীর অধিকৃত । 

কাষ্ঠ বা! লীমা, পঃ_-একাদশীর নিঠ-কাঠ 
উপাস করা-__বিধিসম্মত উপবাঁস। 

নিঠুর...ণ. (সং নিষ্ুর। হি' নিঠুর)। নিষ্ঠুর 
( পদ্যে).। নিঠুরাই...ব্য. (স* নিষ্ঠুরতা )। 
নিষ্ঠুরতা, প্াঃ__ন1 করিহ নিঠুরাই (চৈঃ চ:)। 
নিঠুর-পনা..ষ্য, নিষ্ঠুর ব্যবহার। 

- নিড়া-"*ধাতু, (স' নিস্ুণ হইতে। নিস্তণ_- 

নিইণ__নিড়)। নিড়াই_ক্ষেব্রাদি নিস্ৃণ 
করি। নিড়ানা॥ নিড়ানি, নিড়ান '.ষ্য. 

নিস্ৃণীকরণ। নিড়ানী-.ষ্য. যে শস্ত্র দ্বার 
নিস্তৃণ করিতে পার! যায়, যেমন দাউলী। 

নিড়২বিড়-"'নড়-বড় দেখ । নিড়-বিড়া''খ. 

যে কেবল নড়ে চড়ে, শীঘ্র কাজ শেষ করিতে 

পারে না। 

নিজাম...ফ্য, (আ+)। রাজ্যশীসক | নিজাম । নিৎ, নিতি-“'ব্য, (স* নিত্য) নিতা, প্রঃ 

,ষ্.(আ* )। রাজ্যশাসন। নিজীমতি 

এষ, নিজাম কার্ষ। নিজামতী-*"৭, 

নিজামৎসম্বপ্থীয় | 

নিজ্ঞশ, নিজ্জীশ (গ্রী* ).*ব্য. (স* নিশ্চয়) 

নিশ্চয় গ্রঃ-এই সব রস নির্যাস করিব 

আস্বাদ (চৈঃ চঃ)--নিশ্চয়। 

নিঝঝুম...ণ. (স* নির্ধন)। নিষষ্গত, 

নির্বাত। 

নিট-পিটা "৭. (নড়ংবড়, নিড় বিড় ইইতে)। 

ুস্তোষণীয়, যাহার কাঁজে শৃঙ্খলা নাই; 

শৃঙ্খলাহীন (কাজ)। 

নিটল, নিটোল-..ণ, (স* নিস্তভল। যথা, 

বর্তুলং নিস্তলং বৃত্তং-_অঃ )। বতু'লাকার, 

টোল নাই যাতে । (টোল দেখ )। 

নিটুট-..ণ. (নি্ুটি)। হটিশুন্ নির্দোষ। 

নটোল..'নিটল দেখ। 

নিঠা-কাঠ.."ষ্য, (স" নিষ্ঠা-কাষ্ঠা)। নিষ্ঠার 

সী কহে নিতি এ পথে যাই (চণ্ডীঃ)। 

নিতই...নিত্য-ই, গা নিতই নূতন । 

নিতাই .'ব্য. (স* নিত্যানন্দ)। সাধারণে' 

প্্ীচৈতন্তদেবের অগ্রজ বলিয়! গরিচিত। 

কিস্তইনি বীরভবমের একচক্রা গ্রামে হাড়াই 

পণ্ডিতের পুজ্র ছিলেন৷ পরে এক সঙ্ন্যাসীর 

সহিত বহুতীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে 

নবদ্ীপে শ্্রীগৌরাষ্োর সহিত সম্মিলিত হন। 

শ্রীগৌরাঞ্জদেব ইহাকে দাদা সম্বোধন 

করিতেন। নিত্যানন্দ গৃহী হইয়া ছিলেন। 

কথিত আছে, মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূগ 

সন্ন্যাস" গ্রহণের পর দেহত্যাগ করিয়! তাহার 

তেজ নিত্যাননে সঞ্চারিত করিয়া'ছিলেন। 

নিতান্ত, নিতাস্ত (গ্রাণ,''ণ. (স* নিতান্ত )। 

অত্যন্ত, অধিক; অবশ, প্রাঃ নিতান্ত 

করিয়। কই মনে যেন রয় হে (ভারতে, রস" 

মঞ্জরী)। | 
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নিত (রা). ব্য. ( স* নৃত্য। সপ্প্রাণ নিত )। 

নৃত্য। 

নিত্য-নৈমিত্তিক'"'ষ্য, (স*)। নিত্য যাহা 

করিতে হয়, এবং নিমিত্ত পড়িলে যাহা 

করিতে হয়। 

_ নিতি, নিত্তি (গ্রা* )-*'নিৎ দেখ। 

নিথর''ণ, (সং নি+ব্থির)। স্থির, নিস্তবধ | 

(পদ্দে )। 

নিদ...ষ্য, ( স* নিদ্র। | হি )। নিদ্রা, গাঃ-- 

চগ্ডীঃ, প্রাচীন বা*। 

নিদয়.'.প. ( স" নি )। নির়্্ ( পদ্যে )। 
নিদাটি...ষ্য. (নিজৰ +মাটি )। মন্ত্রসিদধ ধু'ল 

(ষেমন ইন্দুরগর্তের) নিক্ষেপ দ্বার| নিদ্রালুত1। 

(নিদালি দেখ )। 

নিদান-''ষ্য. (স+)। মুল কারণ, প্রাঃ 

রোগের নিদান; রোগনিদানপ্রষ্থ, যেমন 

মাধব-করের; অবসান, গাঃ--পরাণে বাঁচে 

না বাচে, নিদান দেখিয়! আসিম্গু হেথা, 

কহিম্থ তোহারি কাছে (চণ্ডাঃ)-_অস্তিম 

অবস্থা | নিদীন হওয়া_মৃত্যু আসন্ন হওয়| | 

নিদীন পক্ষে... অস্ততঃ। 

নিদালি...ফ্য, (স* নিদ্রা হইতে।, নিদ্রা-_ 
মিদার_নিদালি। কিংবা নিঞাটি দেখ )। 

গাঁ নিদ্রা, তন্ত্রমন্ত্র বার! গাঢ় নিদ্রা, প্রঃ 

কৃতি (লং)। 

নি, নিদ্দ (প্রা*)-''ফ্য, (স* নিদ্রা )। নিদ্রা, 

প্রঃ-_দ্িব গেল বৃথা কন্মে রাত্তি গেল 

নি্গে না ভজিনু শ্রীকষ্ণের পদারবিনে। 

নিদ্দোধী (গ্রা* ) 'নির্দোধী দেখ । 

নিপধাজ্জ (গ্রা" )."'৭, (স* নি র্ঘ)। নির্ধা্ঘ, 
নিশ্চিত । 

াঁওয়া-_ ঘুমান! । ("ঘুম দেওয়া” পম 

যাওয়া” হয় ন1)। 

নিধান.".. (স* নির্ধান্ত )। ধালতশূন্ত, এাঃ_. 
নিধান করিয়া খই (কবিকঃ)। 

নিধধনী (গ্রা* ) *'৭, (স+* নির্ধন)। নির্ধন, 
প্রঃ নিধ্ধনীর ধন হওয়া । (নির্ধনী 
দেখ)। 

নিধার্যা...ণ. ( স* নির্ধার্য )। নির্ধার্য, নিশ্চিত, 
প্রঃ-নিবেদন গুন রাজা নিগুঢ় নিধার্য্য 

(মা:)--প্রায়ই নিদ্বাজ্জ। 
নি-নামী-'.ণ. (নি+নামী)। নাম--খ্যাতি 

নাই যার। 

নিন্দ '*ধাতু, (সং)। নিন্দি--দোষ কহি) 
অপবাদ কহি, গুণে পরাজিত করি। (পদ্যে। 

নিন্দুক (গ্রা*)."'ষা. (স* নিন্দক)। নিন্দক। 

নিপট-..ণ. (স* নির্ভর-_অতিশয় | স* নির্ডট 

_ৃ়। ও হিৎ ম* নিপট--অত্যন্ত)। 
অতিশয়, 1ঃ__ঘুরণি নিপট (চণ্ডীঃ)) 
স্পষ্ট, প্রঃ-_নিপট বাহ হৈলে (চৈঃ চ১-- 

স্পষ্ট বান্থজ্ঞান হইলে। 
নিপাত-*ষ্য, (সঃ )। অধঃপতন) মৃত্য, প্রঃ 
নিপাত যাও (গালিতে)। 

নিপিত্তিয়া, নিপিত্যে.''ণ (নি+পিত্+ইয়া)। 

দবাঁরহিত। (শরীরের পিত্ত ধাতু হইতে 

কৌধ দ্বণার উৎপত্তি): 
নিব.'*ধাতু, (স* নির1ৰ! ধাতু নির্বাণে)। 

নিবি- নির্বাণ হই, গ্রাঃদীপ নিবিয়াছে। 

নেবা ॥ নিবা, নেব. "ধাতু, (নিব ধাতু 

আস্তে )। নিবানা, নেবানা ॥ (নিভ ধাতু 

দেখ )। 
নিব "'ব্য. (ই*1119 )। কলমের মোঁচ। 

নিদ্রা.“ (স*)। নিজ্রা। নিদ্রা দেওয়া, | নিবড়.' ধাতু, ( স* নি-বূৎ ধাতু। ও* ছি*)। 
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নিবড়ি__নিবৃন্ত, সমাপ্ত হই, প্রঃ--এগাঁর 
নিবড়ে যবে বাঁরতে প্রবেশ (কৃত্বিঃ আত্ম- 
পরিচয়), কৰিক£1 ( অপ্রচলঃ)। (নিবাড় 

দেখ )। 

নিবর্তণ, (স*। সং নিবৃত্ত )। নিবৃত্ত 
প্রঃনিবর্ধ করিয়। কৈল শ্চ্ছন্দগমন | 

(চৈঃ চঃ)। 

নিবাড়.'ণ. (স* নিব্ত্ব। স* নীবর-_ 
গঙক ?)। অবশেষহীন, গ্ঃ--ভাঁড় হইতে 
নিবাড় করিয়া! তেল কাড়!। 

নিবার "ধাতু, (স* নিবার হইতে )। নিবারি 
নিবারণ করি, প্তঃ--চিতের অনল কত 

চিতে নিবারিৰ (চগ্ডীঃ)। নিবার! ॥ 

(গদ্যে)। 

নিবেদ.."ধাতু, (স* নিবেদ হইতে) নিবোদি__ 
সমর্পণ, ভ্ঞাপন করি, প্রাঃনিবেদি তব 

পায়--তোমার পদে। (পদ্দো)। নিবেদন 

'এষ্য, ত*)1 সমর্পণ, প্রত ঠাকুরকে 
নৈবেদ্য নিষেদন করা) জ্ঞাপন, প্রঃ 

সবিনয় নিবেদন । নিবেদন পাওয়। (গ্রা* 1) 

--সবিনয়ে জাপন করা । 

নিবেশ.."ষা, (স* নিবেশ )। স্থান) বাড়ী, 

আপনার নিবেশ ?--আপনার শান 

--দেশ কোথায় ? 

নিভ "'ধাতু, (নিব ধাতুর রৃপাস্তর, অশ্রচলঃ 

হইতেছে । ও* লিত ধাতু )। নিভি-_নির্বাণ 
হই। নিভ1, নেভা॥ নিভা'."ধাতু, (নিভ 
ধাতু আস্তে )। ন্ভাই-_নির্বাপিত করি। 

নিভান| ॥ গঃ-_নিভান আগুনি দিল! জালি 
(জ্ঞানদাস)। 

নিভাউ...৭. ( স* নির্বাণ )। অস্তরিত। 
নি-তীজ ''ণ (নি+ভাজ। স* ভঞ্জগ-_-দৌধ, 

শঠতা--হুইতে ভাঁজ )। অবিমিশ্র, যাহাতে 
মিশাল ব! শঠত| করা হয় নাই, গ্রঃ__ 
নিভাজ তেল। 

নিষ ''ব্য. (সং নিম্ব। রোগ নমিত করে বলিয়া 
নিব, নিদ্ব-_অঃ টাঃ। ও* নিষ্ব লিম্ব)। 
গ্রসিদধ গ্রাম্য তবুবিশেষ ([156 10812038. 
11৩18. 92801180109 )। পাতা ছাল 

তিন্তু। মাঝের কাঠ .লাল। ফুল শাদা, দুর 
: হুইতে সুগন্ধ । মহাঁনিম, ঘোড়ানিম ..ফ্য, 

(স* মহানিম্ব )। নিমের তুল্য তরুবিশেষ 
(1110 7615121) 11180 110118 ৪:2০- 

081201))| পাতা দ্বিধা ত্রিধ! পক্ষাকার, 

বর্ষমধ্যে একবার ঝরিয়! পড়ে । ফুল আ-নীল- 

লোহিতবর্ণ। নিমফল..'ষ্য. (স+ নিম্বফল)। 

নিম্ববৃক্ষের ফল) শিশুর কটির নিম্বফলাক্কৃতি 

ভূষণবিশেষ। নিমফুল-''ষা. (স* নিষ্ব+ 

বাং ফুল) । নিম্ববৃক্ষের পুণ্প) নারী-করের 
নিশ্বপুষ্পারুতি ভূষণবিশেষ। 

নিম..'ণ. (ফাঁ* নীম__অর্ধ | তু* স* নেম 
অর্ধ)। অর্ধ, প্রায়। এাঃ__নিম রাষী-- 

প্রায় সম্মত । 
নিমক-.."ফ্য.'(ফা* নমক-হ্াঁদ | হিং)। লবণ। 

নিমকের চাকর-'*প্রভুর অন্নে প্রতিপালিত 

ভৃত্য । নিমক-হারাম 'গ. (ফা* নমক- 
হরাম)। অকুতজ্ঞ। নিমক-হারামি"'ষ্য. 
অকুতজ্ঞ। | নিমক-মহল.*য্য. যে মহলে 

গুদেশে লবণ উৎপন্ন হয়। নিমকী-..ষা, 

ময়দা ঘি নূন কালজীর! দিয়া প্রস্তুত কড়.: 

কড়িয়া লুচী। 
নিমন্ত্রণ (গ্রা' নিমন্তন )'ষ্য। (সখ । ও" 
নেও তা )। তোক্জনার্থে আহ্বান। নিমন্ত্রণ 

করা, দেওয়া, প্রাঃ নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ সর 
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নাগ-নরে (কৰিকঃ)। নিমন্ত্র-রক্ষা '*নিমন্ত্রণ | নিয়ান."'ষ্য. (স* লৌহবৃস্ত হইতে। ও, 

পালন। নিহাণ )। যে বাটালীর বাট লোহার। 

নিমাই...ষা, (নিষ্বনিম+আই--আদরে। | নিয়ারা'''ণ, (স+ নিরালয় হইতে? ও" হিং 

মিশ্ব তিন্তু বলিয়! ?) ০০০০০০০০০ নিয়ারা )। পৃথক। 

নাম। 

নিমাইৎ, নিষ্বাইৎ.ষ্য. ভি | নিথ্বার্ক 
নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষ । নিশ্বার্ক সম্পর- 

দায় মাঁধবাচার্ষের অনুগত । 

নিমিথ.."ষা, (সৎ নিমিষ )। নিমিষ ( বৈষ্ণব- 

পদে)। 

নিমুকা ''আকনাদি দেখ। 

নিয়ড়..ণ. (স* নিকট)। নিকট, প্র 

কৃত্তিঃ, কবিক£ মাঃ। ( অপ্রচলঃ)। 

নিয়ৎ (গ্রা+) "'ষ্য. (স* নিয়তি )। অদ্ৃষ্ 

প্রঃ--নিয়ৎ ছিল তাই মরিয়াছে। 

নিয়ৎ-. ব্য. (আ* )। অভিলাষ, মানস, ত্র 

অঙ্গীকার, প্রঃ- ঠাকুরের কাছে না 

করা । 

নিয়র...ণ. (স* নিকট। প্রায়ই নিয়ড় )। 

নিকট, প্রঃ--সীতাপতি নিয়রে চলত 

অতি উনমত হোই (নবদ্ধীপপরিক্রমা! )। 

( অপ্রচলঃ )। | 

নিয়াই, নিহাই..ষ্য. (স* নাভি। ও* নেহি, 

হি নিহাই, ম* উরণ। স* নাম গ্থঃণা। 

অধুনা বাণতে গ্রীয়ই, নেই, নাই) ।লৌহ- 

পি যাহার উপরে কাঁনার লৌহ পিটে, 

ঞ8_নিয়াই উপরে রেখে পিটে ধৃমধাম 

(কবিকঃ)। কানী-নিয়াই-**ষে নিয়াইর 

এক দ্রিক ক্মশঃ সরু (কান হইতে কাঁনী)। 

চউকী নিয়াই..+যে নিয়াইর পৃষ্ঠ চতৃক্ষোণ। 

নিয়ারিয়া''*ষ্য, (হি নিয়ার+ইয়|)। যে 
সেকরার দোকানের অঞ্ার-পাঁশ-ধুল! হইতে 

সোন।-বুপা পৃথক করে। 

 নিয়োজ...ধাতু, (স* নিযোগ হইতে)। নিয়েন 
| শনিযুন্ত করি, প্রঃ-_নিয়োজিল তার সঙ্গ 
| ভারী দশ জন। (কবিকঃ)। (পদ্যে)। 

নিয়োগী ..ফ্য, (স*)। কর্মঘচিব? পদবী- 
বিশেষ । 

নির্..*উপসর্গ, (স* নির্-_নির্ণয়, নিষেধে )। 

বা'তে বিশেষ্যের পূর্বে যুন্তু হইয়! নিষেধ 

| বুঝায়, প্রাঃ_নির্জলা-_জলা| নহে, নি্গাই 
ত- 1. -গীই নাহি যারনিভূল_তুল নাই'যাতে। 

। নিরংশী...ণ. (নির্+অংশী। স* নিরংশ)। 

র অংনী নহে যে, গা: রামগ্রসা্থ বলে কুগুর 

| বলে, আমায় নিরংশী করেছে। 

নিরথ...ধাতু, (স* নির্+ঈক্ষ ধাতু দর্শনে )। 
নিরখি-_নিরীক্ষণ করি, গঃ-_নহি বিভাবনু 

ূ আমি, দেখ নিরখিয়। রাবণি (মেঘনা বধঃ)। 

নিরপরাধী...ণ. (বা নির্+অগরাধী)। 

নিরপরাধ । 

নিরম...ধাতু, ( স" নির্ম! ধাতু হইতে )। নিরমি 
_ নির্মাণ করি। (পদ্য )। 

নিরস, নিরেস (গ্রা* ) "৭ (স* নীরস_রস 

শূন্য । ও* নিরসা, হি* নিরস, ম* নিরস 

নরস )। অগ্রীতিকর, নিক্কষ্ট। নিরসা ' ৭' 

( বাঁ* নি+-রস| )। শুষ্ক, স্বাদহীন। 

নিয়াচ (গ্রা*) “'ষ্য. (স* নববীজ )। কাদায় নির্ত 'ণ. ( স*)। প্রত্যাখ্যাত। 

ধান্টের বীজ বপন দ্বারা চারা । ৷ নিরাকরণ...ফ্য, (স*_নিবারণ, গ্রত্যধ্যানী। 
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বিরোধী ব্বিয়ের পরত্যাধ্যান, প্রকৃত বিষয় নিপরম...*. (নির+দম)। দম--্বাস_নাই 
নির্ধারণ। রা | যাতে যার, প্রঃ নিরর্ম প্রহার-__ষে গ্রহারে 

নিরাট (গ্রা” নিরেট )..., (স' নির্ভট_দৃ় । শ্বাসরোধ হয়। 
_শবকল্পঃ। বোধ হয়, সং নির্ভর--গাঁ় ! নির্দোধী...৭. (নির+দোধী) )। দোষী নহে 
হইতে নির্ভট, কিংবা! সং ির্র_-সার, যে। (স* নির্দোষ)। 
কঠিন_-হইতে নিরাট | যথা, নির্দরং নির্ভরে।  নির্ধনী "৭, (নিরধনী)। ধন নাই যাঁর। 
সারেইন্যবত্ত, কঠিনে-_মেঃ| নিপট দেখ), (ম* নির্ধন)। 
ও* নিদা। হি* নিরেট নিগ্গর, ম* ঘট। ঘট  নির্বংশিয়া, নির্বংশ্যে..'ণ. (নির+বংশিক! )। 
_-(নির্)-ভট )। সারগর্ভ, নীরণ্ধ | বংশ নাই যাঁর, যে নির্বংশ হইয়াছে 

নিরানববই, নিরানই ""ফ্য, ৭. (স* নবনবতি)। (গালিতে )। 
নয় অধিক নব্বই-সঞ্থ্যা,-সঙ্খ্ক ;) ৯৯ নির্ভর...ণ. (স*_-গাট, দৃঢ়, নিতান্ত--অঃ। 
নিরানব্বইর ধাকা..'শত পুরণের নিমিত্ত নিঃশেষেণ তরে! ভারোধত্র_-অঃটাঃ। তথ 
ব্যগ্রতা। মেঃ নির্দরং নির্ভরে সারেহঘ্বত। কঠিনে- 

নিরালা...ণ. (স* নিরালয় | তু* স* নিঃশলাক ৷ হন্্রপে_নির্দর নির্ভর সার কঠিন অবজ্ঞা )। 

রর )। নির্জন। দৃঢ়, সার, প্রঃ-নির্ভর সাক্ষী । "ফা. ভার, 
নিরিক-চিরিক'"'ণ- ( নড়ওচড় হইতে) যে, প্রাঃ-_ লোকের কথায় নির্ভর করা-_লোকের 

সর্বদ। নড়.চড় করে, ছুস্তোষণীয়। কথা দৃঢ় ঝা সার মনে কর|। (এই অর্থ 
নিরিখ..“ষ্য. (ফা নির্থ )। বাজারদর। জম বাণতে আধুনিক। ইংরেজী 6০ 6961: 

নিরিখ করা_কত খাজনা হইতে পারে 807-_কথার অন্থবাদে উৎপত্তি বস্তুতঃ 
তাহ! স্থির করা। বা* তে এই অর্থ কেবল ইংরেজী-শিক্ষিত 

নিরিবিলি "'ণ. (স* নিভৃত হইতে ?)। নিরালাঠ লোকের নিকট পাওয়! যায়) | 

নির্জন। | নির্ল 'ণ,4 নির+-ভূল )। ভূ নাষ্ট যাতে। 

নিরেট "*নিরাট দেখ।  নির্মলা, নির্মলী "*ষ্য, (সৎ নির্মল[। অন্ত স 
নিরোগ! (গ্রা* )..'৭. (স* নীরোগ। বা. নাম কতক, অধ্ুপ্রসাদ। ও* নির্মন্/ )। 

নির্+রোগধ। )। রোগহীন। _ কুচিলার সবশ মধ্যমার্কতি আরণ্য তরুবিশেষ 
নির্গাত, নির্গাঞ্জিশখ, এরি )। গাই (5৮০10105 000901010) 1 ওড়িশা, 

নাই যায় । ২১11 বিহার, মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারতে আছে। 

নির্ঘণ্ট .'ষ্য. (স*)।; াুনবমণিকা) তালিক।।  . পাকা ফল কৃষ্ণবর্ণ। বীর্জ গোল। এই বাঁজ 

নির্ধাত ''ণ. (স*-বভ্বিশেষ )। বব: ঘষিয়াকাদা জল নির্মল করা হয়। এজন্য 

কঠোর, নিষুর, প্রাঃ-_মারিল সেনের বুকে ৰ নাম (10750152110 000) 1 

নির্ঘাত রি (মাঃ)।. ১.  নির্মা- ধাতু (স* )। নির্মাইরচি, নির্মাণ 
নির্জল।... ৭. (নিরৃ+জলা) | জল নয় যাহা| | করি। পেদো)। ৃ 

৬৫ 
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টিন (প্রা)... (স" নির্লজি)। নিজ্জি। | শে শি আছে বলিয়া বানানে দিপি)। 

মিলাম .'্য. (পতি 101183 হইতে উদ)। 

সাধারণের মধ্যে যে অধিক মুল্য দেয় 

.. ভাহাকে বিকুয় ।নিলামী'''ণ. নিলাম হইবে 

কিংবা হইয়াছে যাহা । নিলামযোগ্যতা'** 

নিলাম হইবার যোগ্যত। | 

নিশ-পিশ ''লিস-পিস দেখ। 

নিশ। 'নিষ! দেখ। 

নিশান ..ফ্য. (ফা* নিষান )। ধবজা, চিত; 

লক্ষ্য। নিশান করা_-লক্ষ্য করা, তিক 

কর । নিশান! ''ষ্. নিদর্শন, চিহু সঙ্কেত। 

নিশানী -.ণ. নিশানযুত্ত, চিহ্িত। নিশান- 

দেহি..'ষ্য, ( নিশান দেহি_- দেওয়া) 

নিদর্শনকার্য, প্রদর্শন | 

নিশান ''নিসান দেখ। 

নিশি, নিশী.'ষ্য. (স* নিশী হইতে। থ 

সহজে লুপ্ত হয়। নিশীথ__অর্ধরাত্রে, রাত্রি 

মান্রকে__মেঃ)। রাত্রি, ৫_নিশি-দিশি 

কাদি (চণ্ডীঃ)--দিশি-দিসি- দিবস) 

নির্দীণ করিতে হৈল নিশি অবসান 

( কবিকঃ)) না জানি বিহান-নিশি (জ্ঞান 

দাস); নারীর যৌবন নাথ 'নিশির ম্বপন 

(মাঃ); পাঠায় পাতায় গড়ে নিশির 

শিশির (মদনমোহন )। ( এইবুপ, পূর্ব 

হইতে বাণ্ঠে নিশি শব চলত আছে। 

চণ্ডীদাসের সর্বত্র নিশি, কোথাও নিশ। 

নহে। নিশাস*) নিশি বা") সং 

নিণীথ হইতে )। নিশি-কাস্ত ''ষ্য, রজনী- 

কান্ত, চন্ত্র। নিশি-জল ''্য. রাত্রে পৃথক 

রক্ষেত পানায় জল! নিশি-দিন, দিবা-নিশি 

,,*ববারাত্রি, নিরস্তর | নিশি-দিশি-''( স* 

দিবস হইতে দিঅস--দিস_দিসি। নিশি 

নিশি-দিন,এঃ--নিশি-দি শি অবিরতজাগিতে 

বুমিতে কত/জ্ঞানদাদ)-ঘুমিতে-ধুমাতে) 

নিশিদিশি বরণ ধেয়ান (ভ্ঞানদাস )) পুশ 

বনে গঙ্ষীগণে নিশি-দিশি জাগে (ভাঃ)। 

(চণ্ডীদাস ও ভানদাস নিশি-দিশি পদের 
অন্গুরাগী ছিলেন । এই রূপ, চৈতন্তমঙ্গলে)। 

নিণী ..ব্য. (স* নিশীচরী। কিংবা বা, নিশি 

ঈ)। নিশীচরী ভূতযোনিবিশেষ। ইহার 

রাক্রে নিদ্রিত মানুষকে ডাকিয়া বনে" 

বাদাড়, কখন কখন বড় বড় গাছের 

উপরে লইয় যায় । পরে গায়ের রন্তু চুষি 

খায়, কারণ নিশী-পাঁওয়া মানুষ শুখাইয় 

যাঁয় । প্রতীকার, রাব্রে তিনবার ন! ডাকিলে 

উতর দিতে নাই | (301)108100001130))। 

নিশ্চয়... ফ্য. (স*)। নির্ণয়, সিদ্ধান্ত, গ্ঃ- 

সে কথার নিশ্চয় কি?11-*ব্য, নিশ্চিত, 

অবধারিত, প্রঃ--নিশ্চয় যাব। নিশাত! 

»ষ্, (সকরা। কিন্ত, ভুলে) তু' 

সত্যত! )। নিশ্চয় । 

নিশ্চিন্দ (প্রা) -"'ণ. (স* নিশ্চিত) | নিশি 

গ্রঃনিশ্চিন্দ বসিয়। আছে। 

নিশ্বাস .'ষ্য. (স* নিশ্বাস__নাসানির্গত বায়ু | 

নাসানর্গত বায়ু, প্রঃ নিশ্বাস ফেলা, 

নিশ্বাস বছে, নিশ্বীপ টেপাঁনিশ্বাম ন 

ফেলা) নাসাপ্রবিষ্ট বায়ু, গঃনিশ্বাম 

নেআ, নিশ্বাস টানা। (বা'তে নিশা 

অর্থে প্রাণবাযু। তথাপি, নাসানিরগত বা 

__অর্থ অধিক চলিত। নীগাগ্রবিষ্ট বায় 

_ শ্বীস। তু" শ্বাস টানা॥ শ্বাসের ব্যামোহ)। 

নিশ্বাস প্রশ্বীস...বা, (সহচর শৰ)। নিখাদ, 

(গ্রাস প্রায়ই, নাসাগ্রবিষ্ বাছু)। 



| &১৫ ] 

নিষা ''ষ্য. (স* অস্বেষা,অন্বেষণ। ও* অনইসাঁ, 

অনিস1)। অন্বেষণ, প্তঃ- করিতে না 

পারে নিশ| টালে-টোলে টালে (ভাঃ)। 

নিষেধ... ধাতু, (স* নিষেধ হইতে )| নিষেধি 

- নিষেধ করি, প্রাঃ-নিষেধিলে নাহি 

মানে ধরম বিচার (চণ্ডী?) | নিষেধ! ॥ (প্রায়ই 

পদ্যে)। 

নিপত্ত.."ষ্য. (সং নিষ্পত্তি। শেষের ই লুপ্ত। 

তু* রীতি_রীত)। নিষ্পত্তি, বিচার শেষ, 
গ্রঃ-মকর্দম। নিষ্পত্তের তারিখ । 

নিষ্পাপী ..ণ. (নির্+পাগী )। পাগী নহে যে। 

নিক্ষলা...ণ. (স*-স্ত্রীলিঙ্ে)। নিক্ষল, 
গ$-_নিক্ষলা যাত্র]। 

নিসত্য|...প' (বাণ নি+সত্যা )। সত্াহীন, 

সত্যগালনে পরাক্ম,থ, এ£__নিসত্যা পাপীর 
মুণ্ডে পড়।ক বজ্জর ( মাঃ)। 

নিসত্ব (গ্রা*).''প. (নির্1সত্ব)। নিংসত্ব, 

সারহীন | 

নিসন্ধি.*.ণ, (স* নিঃসন্ধি )। সন্ধি-_জোড় 

নাই কিংব। দেখা যায় না যাতে। 

নিসাদল...ফ্য. (ফা* নৌষাদর, নৌসাদর। স* 
নরসাঁর )। মুত্তিকাজ বিদেশী বণিক প্রব্য- 
বিশেষ (5981-810170017190- £&10100010100) 

010101106 )। লম্বা সুতার মতন। চুনের 

সহিত মীড়িলে উগ্রীগণ্ধ বাপ্প বাহির 

হয়। 

নিসান...ফ্য, (স* নিস্বান। আসা* নিসান )। 
বাদ্যষক্পের শব, ৩1$--হারে সই শুনি যবে 

বাণীর নিশান (ড্ডীঃ)? রে দিল পদ্মাবতী 
ছুন্ুভি নিশান (কবিকঃ)। (নিশান শখ 
চলিত বলিয়! নিসান স্থানে ভূলে নিশীন 

বানান )। 

নিসিন্দা.''যা. (স* সিজুক, সিন্দবার__অ£1 
হ্য স* নাম নিগুর্ভী-_অঃ। স্তন্দয়তি 
আবয়তি জলং--সিনদুঃ স্বার্থে ক--সিন্দুক, 

সিপ্ধ/ক__অঃ টাঃ। কিন্ত, জ+জাবের 
লক্ষণ পাওয়। যায় না । বোধ হয়, সিপ্ধ,” 
দেশে জন্মে বলিয়। নাম। সিপ্ধ.ং বৃগোতি 

-_সিপ্ধ,বাঁর-_ অঃ টা জলের ধারে জন্মে 

বলিয়া নাম। নিঃশেষেণ গঞ্চাতে চুর্ণাতে-_ 

নিগু্ডী-_অঃটাঃ। ফুল বেগুন! বর্ণ 

বলির! ও* নাম বেগুনিআ। হি* নিঞ্জোরী, 

ইন্ছুর। রাট়ে প্রায়ই ইঞচি)। তাণ্ডী- 
রাদি বর্গের বড় ক্ষুপবিশেষ (10 

06200000 )। ডাটা! রোমশ। পাঠা 

নুগণ্ধ। পাতায় ৩।৫ট। আক্তা,ল, নীচের 

পিঠ রোমশ। ফুল ছোট ছোট বেগুনাবর্, 

গ্রীষ্ঘবর্ষায় ফুটে | প্রায়ই, বহু একত্র 

জন্মে] গ্রাঃ-নিষ্ব নিসিন্দা রস (চৈ: চ$)। 

নিসী-''মিসী দেখ। 
 নিস্ৃতি.-'ষ্য. (স* নিস্থৃণ্ত)। গাঁ নিদ্রা । 

নিস্তার...ধাতু, (সে* নিস্তার হইতে)। নিস্তারি 

- উদ্ধার, পার করি। নিস্তার ॥ (গদ্যে )। 

নিস্তি.-ষ্য, ই" 1690) বিভিন্ন পরিমাণের 

এক বন্ত, সংগ্রহ, গ্াঃ_নিস্তির কাগড়। 

নিস্তেজ...ধ. ( স* নিস্তেজস্)। ছুর্বল, ক্ষীণ | 

নিহাই...নিয়াই দেখ। 

নিহাৎ,.ণ, (আ* নিহায়ৎ-আধিক্য )। 

অত্যন্ত । 

নিহানী...নিয়ান দেখ । 

নিহাল...ণ. (ফা*)। ধনবান্ সুখী । 

নীক...ফ্য. (স* নীকা-জলনালী)। কাঁদা 

কিংব! বাহির উপরে গাড়ী গেলে যে নালা 

হ্য়। 
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কিন্ত; দেশভেদে নান! জাতি দেখিতে 

পাওয়! যায়। নীলক..'ফা. ( স*নাঃ 
চাঁষপক্ষী। স*তে যে পাঁখীর নাম নীলক 
বা'তে তাহা নীলকণ্ঠ নহে। সণ্তে অর্থ 
নীল ময়ূর, দাতাহ, খঞ্জন। বা" নীলকণ্ঠের 
ও* নাম ভরদ্বাজ )। শাখাশ্রয়ী বর্গের শ্রাং 

একহাত দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ (10৩ 03) 

06 [0101068179, ]1)9 [10181 10116, 

0০0150185 100108 )| পক্ষ নীলবর্ণ, 

কণ্ঠ নীল-রন্ততবর্ণ, চক, কাকচঞ্চর মতন 

নীচ ..ণ. (স*)। নিম্ন? অপরৃষ্ট। নীচ! 
লোৌক...ক্ষুদ্রচেতা মান্ুষ। নীচ! । 

(নীচ+আ)। নিয় | নিচুয়া, নীচো-... 

যা. (নীচ+উয়।)। নি়স্বান, নিম্নতল। 

নীচল...ফা. (নী5+তঘঘল 1? নীচ+ল)]। 

নিয়স্ান,। গ্রঃ__নীচল ছাড়িয়া উশ্চলে 

উঠিতে পড়িনু অগাধ জলে (জ্ঞানদাস)। 
( অগ্রচলঃ)। নীচে ' ব্য, (স* নীচৈঃ )। 

অধোভাগে, নিয়স্বানে | | 

লীট...ণ. (ই* 1706)1 নিকর, সারা, 

প্রঃ--নীট কত দাম?_ছাড়ি বাদ ইত্যাদি 

ধরিয়া! কত সার! দাম। 

নীৎ '*ষ্য, (ম* নীতি । নীত বানানে নীত 

পড়িশীর শঙ্ক! আছে )| নীতি, প্রাঃ 

কিন্ত, টাপা। পোকা খায়। কণ্ঠ নীলবর্ণ 
বলিয়া! বোধ হয় এই পক্ষী নীলকণ্ শিবের 
প্রিয় বোধ হইয়াছে । গ্রাঃ__নীলক 

উড়ি ফিরে মণ্ডলী দিছেন শিরে, অনপূর্ণ 

ক্ষেম্করী হয়ে (ভাঃ)। ছূর্গাপুজার 
পর বিজয়ার দিন নীলকণ্ঠ পাখী দেখিলে 

শুতহয়। (স*তে কিন্ত এই বিশ্বাস 

খঞ্জন বা খঞ্জরীট পক্ষী সম্বণ্ধে ছিল। 

শব্ষকল্পে নীলকখ দেখ )। নীলক ". 

হরিদ্রাদি বর্গের বৃহৎ শাকবিশেষ (61 

০0108. ০2851 )| অন্য নাম কাঁল-হনুর্ধ। 

হলুদ দেখ। নীলকদ্মী ''কলমী দেখ। 

নীলগাই...ফ্য. গবাদি বর্গের নীলাভ 

পশুবিশেষ (79961901005 6:80০9016- 

|0উ )। দেখিতে ঘোড়ার মতন। গশ্চাৎ 

পদ ছোট। পুচ্ছ দীর্ঘ। পুং স্ত্রীর ঘাড়ে 

কেসর থাকে৷ কিন্তু, কেবল পুং গণুর 

শৃঙ্গ হয়। নীলপদ্...পণ্ম দেখ। নীল 

ফিঞ্জা...ফিা! দেখ। নীলফি্া! গাখী 

ফিঙ্গার তুলা, কিন্তু বরণ রুষ্চনীল। নীল" 
মণি ..(স*)। মূল্যবান মৃণিবিশেষ 

%391১01)119)1 কথায়, সবে ধন নীল" 

_ বীত্খনীৎ জানা । 
নীল..ষ্য. (স*। নীলী--নীলগাছ )। নীল- 

বর্ণ) নীলরঞ্জা; শিষ্বাদিবর্গের নীলরঙা- 
উৎপাদক বৃক্ষবিশেষ (10012090918 )1 

নীলগাছের অনেক জাতি আছে।, দেশ- 
ভেদে এই সকল ভাতির অল্লাধিক ক্কষি হইয়া 
থাঁকে। বঙ্তাদেশে যে নীলের কৃষি হয়, 
তাহা ক্কুপ (11001206512 51000201219) | 

ইহার মোটা মোটা অনেক শু'টা হয়? 

গ্রতি শুপ্টীতে ৮১০ টা! বীজ হয়। পর্ণ 

চওড়া অপেক্ষা লম্ব। অধিক। শুখনা নীল- 
গাছের নাম গৌঙ্জ! ৷ নীলকুঠী .'নীলগাছ। 

হইতে নীলরগ্া উৎপাদনের বাড়ী | নীল-, 

কর..'যা, যে নীল উৎপাদন করে। 

নীলের হৌজ, হোঁজ,,, (ই* 100856) 
. নীলগাছ পচাইয়া নীলরঞ্জা করিবার 

পাকা ঘর (%৪%)। বন-নীল ''ষ্য, বন্য: 
নীন্গাছ। ইহ। রুষিজাত লীলগাছের সদৃশ, 
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শা পাপা 

সণি_ অন্য ধর্ কিছু নাই, আছে এক | নোআ, নোয়া...ধাতু, (নু ধাতু আস্তে )। 
সুলাবান্ নীলমণি। নীল-মণি "'ষা.শ্রীরুষ্ণের 

আঁদরিয়া নাম। 

নীলা, নীলমক্ষিক1 )। বড় বড় নীলবর্ণ 

মক্ষিকাবশেষ (8186 6০606 )। গ্রায়ই 

বিষ্ঠার উপরে বসে। নীল..'ষ্য. (স" 

নীলক)। শিব, গাঁজনের শিব । নীলের 

উপোষ ' গাজনে শিবের প্রপার্দকামনায় : 

উপবান। চড়কের পুর্বদিনের উপবাঁস।; 

নীল-বড়ী ''নীলগাছ হইতে উৎপাদিত 

নীল রঙ্জা। বড়ী ব! বড়ার আকারে কাটা: 

হইয়| ৰিকয় হয় বলিয়! নাম। 

নীল-ডাঁউন *'ষ্য. (107661] ৫০%।))। পা. 

মুড়িয়া আঁঠুতে উপবেশন) পাঠশালায় : 

নোআনা, নোয়ানা ॥ 

নীল-মাছি “'ষ্য. (স*. নুইয়া, নুয়ে-.“ষা. (স* লোৌহ-নেো+-ইয়া__ 

নোইয়া_নুইয়|)। লৌহবলয় দ্বারা বদ্ধ 
পদ যার (মান্থুষ, ছাগ)। ধর্মের নামে উৎস্থষ্ট 

ছাগ ইহার পায়ে লোহার বালা বা ডাড়,ক! 
দেওয়! হয়। গাঞ্জনে নুইয়। বলিদান হয়। 

বলিদানের পর নুইয়। জাগান! হয়। নুইয়ার 

মুড়ীট। একট। হাড়ীতে রাখিয়া সারারাত্রি 
ধর্মের গান হয়। অপুত্রক নারী ধর্ম-মঙ্গলের 

লাঁউসেন মনে করিয়া এই নুইয়া কোলে 

করিয়! গান শুনে । ( লাউসেন কি নুইয়।_. 
লৌহবলয় পরিতেন?)। কোলল-মু্টয়া-." 
প্রদান নুইয়। পীঠ ব্য হীত এক ছোট পাঠ । 

পড় যাকে গুনুমশীয়ের দণ্ডবিশেষ। ইহার | নুড়-সথড়ি “নড়ংনড় দেখ। 
নানা রূপ আছে। এক রুপে, পা ফাঁক নুড়া “যা, (স* তৃণ-উলপ-তৃণ ওউলু খড়? 
করিয়া আঁঠ মুডিয় ড়া! । আঁঠু মাটিতে! 

একাঁরণ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ঠেকে না। 

হ্য়। 

নীলা...ষ্য. (স* নীল । হি* নীলম্।। নীলমণি। 
নীলাম ''নিলাম দেখ । 

শীলাম্বরী-..ষ্য., (স* নীল+অন্থর--বন্ত্র )। 

নীলরঙ্ো রঞ্জিত শাড়ী । 

নীলোৎগল...ফ্য.(স" | অন্য নাম সৌগন্ধিক)।: 

_স্থৃতি-“'ষ্য. (স*)। স্তব, পুজা প্রণাম । টি 

পদ্ম, জ'দী দেখ। 

তৃণ-উন্। ? ও* নিআ-মুগ্ডা-_অগ্িনুগ্ডা? 

তৃণ-উক্কা,. তৃণ-উলপ-_গউলা-_্ুলা_ 
নুড়া)। আগুন ধরাইবার তৃণমুষ্টি, খড়মুষ্টি। 

নুড়ী...ছোট নুড়া। শগ-নুড়ী.*.শণের গোছা, 

প্রাঃ__বাষুতে পাকিয়া চুল হৈল শণ-নুড়ি 

(ভাঃ)--শপ-নুড়ী__-শাঁদ! শণের গোছ!। 

নুড়ী..ষ্য, (স* লোই--লোড়া, লুড়ী )। ছোট 

লোড়া, ছোট প্রস্তরখগ ।.'নুড়! দেখ। 

নীহারিকী.."ফ্য. (স* নীহার-__হিম হইতে | সুদ ''ষ্য, (স+ তুন্দ_উদ্র)। শীত বা বর্ধিত 

আধুনিক )। 
(0910018)। 

গগনে অস্পষ্ট বাপপুঞ্জ উদ্র। অন্য নাম ভুড়ি। মুদা, নুহুয়া, 

মুদো...ণ. (ম্থদ1আ।, উয়1)। তুন্দিল, 

্..ধাতু, (স* নত। নত হইতে নতাই-- | * যার উদর বর্ধিত। (নাদস হুদস দেখ )। 

নমাই-নোাই হইবার কথা। কিন্ত, ; হুনি-..ননী*দেখ ।-"'যা, (স+ নুতন হইতে? 

আস্ত রূপ আবশ্তক বলিয়! ধাতু স্থ 
হইয়াছে)। মুই--নত হই। নৌআ, নোয়া ॥ 

হি* নুনী | তু* হি* ননী ক্ষুদ্র, শিশু)। 

শিশুর লিঙ্গ । 
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মুনিয়া, মুন্যে-.'ষ্য, (স* লবণিক। | ও" নুন- ৷ 

স্থনিঅ। )। বর্ষাযুঃ কোমল হৃম্ব শাঁকবিশেষ। | 

পাঁতা ক্ষুদ্র সরু চেপটা; ফুল পীতবর্ণ। 

পতিত স্বানে জন্মে। ছুই জাতি দেখিতে 

পাঁওয়! যায়। (১) বড়-নুনিয়া...পাতা আধ । 

ইঞ্জি কিংবা অধিক দীর্ঘ, অনেক ফুল একত্র 

ধরে,ফুলদূল পাঁচ (6০1001808 9169068)। | 

(২) ছোট-নুনিয়া'..পাত। আধ ইঞ্চি, 

অপেক্ষা! ছোট, ফুল একটা একটী, দল 
ৃ 

পাঙ্া নুন-''( স* গাংশুজ--উত্তিদ গা 
হতে উৎপনপ) | অগ্নিপক শাদা লবণ। বঞ্জ 
দেশের পাঞ্জা! নূন প্রায়ই বিলাতী। শাবন্বরী 
লবণ ''রাজপুতানার স্বর হদের লোঁণ! জর 
শুখাইয়া প্রাপ্ত লবণ। ইহাও হুর্যপক, কিন্ত 
করকচের মতন মিশ্র । বিট নূন...(স*ফিট। 
হরীতকীর সহিত পক অপরিষ্কৃত খাদ্য লব। 
এই লবণ অন্ন-পাচক বলিয়া খ্যাত। খারী 
নূন...(ক্ষার হইতে । খারী দেখ )। লোণ 
ম৷টি হইতে পৃথকৃককত ক্ষারাসম্থাদ লবণবিশেষ চারি, বৃস্ত চারি পাতায় বেষ্টিত থাকে। 

(201101808 00120110098 )। ূ 

নুরী.''ষা. (1)। ক্ষুদ্র পক্ষীজাতিবিশেষ। 

মুল|...ণ. (লুল! দেখ )। হাত ভাঙ্গা যার। 

নূন, নুন'*'ষ্য. ( স* লবণ, সংগ্রা' লোগ। ও" 

(21) 1100016 50101)866 ০01 5008)| 

গবাদি পশুর রেচকরুপে লাগে । নূন খাওয়া 
প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিয়া অনুগত 

হওয়া, তোমার লবণ খাই উচিত 

লুপ, হি* লোৌন নোন লুন | ম* নাম মীঠ_ 

স* মি, লোণ। বা*তে নূন, লোণ-ছুই 

রূপ। লোণ! দেখ )। খাদ্য লবণ, ওঃ 

গুন দিয়! রঘুনাথ সেই অল্প খায় (চৈঃ চ2)। 
করকচ নুন..ষ্য, (স* কটক, কডক)। 

সমুদ্রজল রৌদ্রে শুখাইয়া প্রাপ্ত লবণ। 

মান্রাঞ্জ ও বোদ্বাই প্রদেশে এইবুপে লবণ 

্রন্তুত হয়। সে দেশে বিলের, লোগ! জল 

হইতেও করকচ প্রস্ত;ত হইয়া থাকে। 

বঙ্গদেশে যে করকচ বিকুয় হয়, তাহার 

কিয়ংশ আফ্রিকা, এমন কি স্পেন দেশ, 

হইতে আসে। করকচে খাদ্য লবণ বাতীত 

মাটি ও অন্যান্য লবণ থাকে। সৈপ্ধব লবণ, 

সিপ্ধংক নুন ..( সিশ্খদেশজীত-_সৈদ্ধব, 

সিপ্ধুক)। গঞ্জাব দেশের খনি হইতে প্রাপ্ত 

লবণ। এই লবণ প্রায় বিশুদ্ধ । ইহাতে 

সুধিতে চাই (মা। (পূর্বকালে দেশবিশেষে 

লবণ দুপ্রাপ্য না! হইলে লবণের সহিত 

উপকারের উপমা হইত না)। নুন খেয়ে 
গুণ গাওয়া--কৃতজ্ঞত| শুরকাশ বরা। পুন 

শোধা-প্রতুপকার করা, প্রাঃ সুধিৰ 

সেনের নুন সাঁধব কামনা (মাঃ)। দৃষ্ানতে 

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা__জালার উপর 

নৃতন জালা । 

নৃনবোড়া'“ষ্য. ৫ স* নাম পদ্মা? কিন্ত গননা 
পদ্মচারিণী_স্বলপদ্ম )। দীর্ঘায়ু; বহ্শাধ 

কদ্রশাকবিশেষ (:0201010017 ৪0200- 

০0501) | ঘাসের মধ্যে সর্বত্র জন্মে | যু 

গোলাগী (এই হেতু স* গল্পা ?), পথ, 
নীচের দল বুহৎ। ফল ব্রিকোষ। 

নূর.**ষ্য. (আম দীন্কি )। গ্রী গ্রয়োগে। 

মুসলমানের দাড়ী। 

শততাগে প্রায় ৯৯ ভাগ বিশুদ্ধ লবণ,আধ ; নেং-নেং.**ব্য, (স* লন্গ ধাতু হইতে লঞ্জ-" 

ভাগ খারী নূন (50৫10 90101206 )। লেজ। লেঙ্সমুপ হওয়[স্নেধানে* বর। 
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পসরা 

শবটি লাংলাঁং হইতে নাংনাং_বিকৃত | নেওয়ার .'া, (ছি* নেবার, নিবার )। মশীরি 
হইয়া! নেংনেং)। অন্ুগমলে, পশ্চাৎ) ও খাটিয়ার নিমিত্ত হতার মোটা ফিতা। 
পশ্চাৎ গমনে, ও£_খাৰার লোভে পেটুক ! নেকড়া .“ষ্য (স* নন্তক, লন্তুক_নাকট__ 

ছেলে রানীর পেছু-পেছ নেংনেং করে। | নাকড়া_নেকড়া। কাপড় দেখ )। জীর্ণ 
(তু* ছষ্টা নারীর নাং। তু" লাঞ্জাড় )। বন্তথগ্ড। নেকড়া-পৌদা ৭. (নেকড়। 

নেঅটা..“ণ. (সণ স্গেহপ্রাপ্ত। স্েহ_নেহ- | +পৌদ+আ)। ছিন্ন বন্ত্রখ্খ পরিধান 

নেঅ)। শ্নেহপ্রাপ্ত, আদরিয়া, গাঃ-_নেঃ | যার, অতি দরিজ্র। 
ছেলে। নেকড়া, নেকড়িয়া, নেকড়ে -ষা, (স* নাম 

নেআপাতী ''ডাব দেখ। তরক্ষু-নেকড়ে ইতি খ্যাতে--অঃটাঃ। 

নেআলী .'ষ্য. ( স* নবমালিক| )। মলিকাদি- ! ও* নাম নেপান্তি) হি* হুডাড়, হোদড়, 

বর্গের বন্য মল্লিকাবিশেষ (7837010010 | ভেড়িয়া) ম* লান্ডগা । স* নৃহরি_ব্যাত্ 

91091950917 )। প্রায় সোজা বৃহত্ক্ষুপ। হইতে? তু" হি' নাহর। হোদড় দেখ )। 

পাতায় পর্ণ নাই, পাতা অগ্ডাকার। ফুলে: কুকুরসদৃশ। কিন্তু; দীর্ঘপুচ্ছ খয়রবর্ণ হিংস্র 

সাতটা পাপড়ী বলিয়া এক স* নাম সপ্তল!। | আরণ্য পশুবিশেষ (006 100181 ০1; 

ফুল শারদ! বড় বড় স্গণ্ধ, বসম্তকালে | 08019 9৪111269)| ভেড়া মারে ৰলিয়। 

ফুটে | মধ্যভারতের ও বোম্বাই প্রদেশের | হিতে ভেড়িয়া। নেকড়াকে বাঘ বলা 
গৃছ। (নবমাত্রিকা দেখ )। যায় বটে, কিস্ত, আকারে ব্যাত্ত্র হইতে 

নেই .'বা. নাই (অপত্রংশে )। ভিন্ন। নেকড়ার মাথা লম্বা, কুকুরের 
নেই ষা. নাই দেখ। মতন। 
নেউট, নেওট -"ধাতু (স* নি-বৃৎ্থ ধাতু । ও* | নেকর! (গ্রা* লেখর!).'ষ্য, (ফা* নখরা__- 

লেউট ধাতু)। নেওটি-_নিবঠিত হই,ফিরিয়! | নেকামি। নেক দেখ )। ছল, ছলে কীড়া, 
আসি, প্রঃ কত্তিঃ; তোমার আজ্ঞাতে | প্রাঃ_ছষ্ট' ছেলে কুকুরের সঞ্জে নেকর! 

সুখে নেউটি আব ( চৈঃ চঃ)) নেউটিয়। | করে_হয় ত খাবার দিতে যায়,কিস্ত, কুকুর 

লাউসেন না৷ আমিবে আর (মাঃ) । নেওটা ॥ | লইতে আসিলে থাবার সরাইয়া নেয়। 
(নেউট অপেক্ষ। নেওট শুদ্ধ )। (অপ্রচলঃ)।; (নাকরা দেখ)। 

নেউল ..ফ্য, (স* নকুল। ও* নেউন্ত)। নকুল] নেকা .'' (ফা* নেক-_সাঁধু | ম'-তে নেক 

_নউল-_নেউল। তু* নেপুর)। দীর্ঘ শীর্ণ | দ্খ। ফা" নেক-দিল-_সৎমন|) নেক- 

দেহ পশুবিশেষ (0106 1701789056. ঢৃ৩৫-]  নঞ্জর_ স্ু-দৃষ্টি। বদশব্ধের বিপরীত নেক )। 

065663 1070080)। মুখ ছুঁচল!। আকার *সাধু; যে অসাধু সাধু সাজে। ্ত্রী* নেকী। 

তুলনায় স্বভাব হিংস্র। দৃষ্াত্তে, সাপে; নেকামি "যা, (নেকা+আমি)। সাধুর 
নেউলে ভাব--অহি-নকুলসম্বধ যেমন ভাব। নেকা-পন! ''ষ্য. নেকার ব্যবহার। 

কদাপি গ্রীতিকর হয় না। | ভাঁকে, নে! বোক! টিলা-কাছা তিনে ন1 
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গ্রতায় বাছা--যে জানিয়াও দেখায় জানে”! নেংট “'্য. (লাঞ্জটি হইতে। লেট দেখ্)। 
না--সে নেকা। | কৌপীন। 

নেকার...ষ্য. (স* ন্ককার)। বম্ন, প্রঃ নেটা...ণ. (লেটা দেখ)। 'বামহাতে ক্ষ 

দিনে দিনে বল টুটে সদাই নেকার উঠে, র যে। ূ 

নাহি জানি সত্য মিথ্যা বাই (কবিকঃ)-- | নেড়'**ষ্য. (স* লপ্ডা। লে )। লঙবান্ৃতি 
ূ 

গর্ভ হইলে বমন। গা নেকার-নেকার করা ঝবিষ্কা। নেড় বাহে নিারার বিষ 

_-বমনেচ্ছা। : টা | 

নেকো...ণ. (নাক+উয়া-নাকুয়া_নেকো)। | নেড়া-*'প, (সং নগ্ন। প্রাচীন না | ও* নণ্ড। 

নাকুয়া। (নাক দেখ )। | ম গা নাট দেখ)। মুক্তিতকেশ, প্াঃ-, 

নেঙাচ...ধাতু, ( স* লঙ্জা ধাতু খঞ্জ। লঙ্গা+ | নেড়া মাথা একে তায় নাই দাড়ি চুল (মাঃ) 

সদৃশ-_লঞ্জাচা-_লাঙাচা__না্জাচা)। নে: স্্ী' নেড়ী। নেড়া-নেড়ী.বৈফবমন্্রদায 

চাই__খঞ্জবৎ চলি, পায়ের আঙ্গুলে তর: মুগ্ডিতমন্তক হইয়া থাকেন। একারণ 

দিয়। ঈাঁড়াই । নেজ্গাচনা। নেঙাচাইয়া বড়. (অশিষ্টে), বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। নেড়া-বৌচা'..৭ 

হওয়া_-পাঁয়ের আগলে ভর দিয়! ঈাড়াইয়। | নেড়া ও বৌচ। ( সহচর শব )) অভ্ওকার" 

দীর্ঘ হওয়। ? লক্ষণায় তু" পা ফুলিয়া কলা- হীন। নেড়া-মুড়!'"'ণ. (সহচর শব)। 

গাছ হওয়। । মুদ্ডিতকেশ, মুগ্ডিতশাখ। 

নেঙা...এ. (স* নগ্ন)। উনুত্ত। নেঞ্জা : নেড়ো, নেড়ে "৭: ( নাড়িয়া _নেড়্যে। নেড় 

তলোয়ার-কোষ হইতে বহিষ্কৃত তরবারি। . +ইয়া_নেড়িয়া-নেড়্যে। (অশিষ্ট 

নেচি (গ্রা*) ''লেচি দেখ। গাঁলিতে ) মুগলমান। ( পুর্বকাঁলে মুসলমান 

নেজ (গ্রা*)..ষ্য, (লেজ দেখ । স*লন্গ ' মাথার সম্মুখের চুল কামাইত)। গাতি 

ধাতু হইতে লাঙুল। লঙ্জা_লঞ্জ-লাজ ! নেড়ে '' (পাতি দেখ )। নামে মুসলমান 

. -নাজ-_নেজ)। পশুপক্ষ্যাির পুচ্ছ। নেজা: ধর্মে কর্মে নহে, সামান্য মুসলমান। 

,*্য. মতত্তারদির পুচ্ছ। বাণ (পুচ্ছ থাকে নেত-*ফ্য, (স* নেত্র। স্যাজ্জটাংশুকয়ো। 

বলিয়া) (কবিকঃ)। নেজা-সুড়! ''ষ্য. পুচ্ছ : নেত্রং-_-অঃ। নেত্র- জটা) অংশুক )। সৃঙ্ 

ও মু্ড। (প্রতিচর শব্ধ )। | পটবন্তর। (পূর্বকাে নেত বসন বিখ্যাত 

নেজুড় (গ্রা* )."'লেজুড় দেখ । | ছিল। গ্রাঃ-সুনার কলমি নিল নেতর 

নেঞ্জা ''ণ. ( স* নিরঞ্জন )। নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর, । বসন (শৃং পুঃ); নেত-পাট'*নেতর (ৰ 

ও নেঞ্জা অবতার ( শুং গু) 1 নেত্রিক) ও পট (কৃতি? নেতধটি (চৈ: ৮১ 

নেংটা. ..ণ, (স* নগ্র। বোধ হয় পূর্বে নগ্ঞ | _ নেক্রবস্্ের ধড়া) নেতের আঁচল ডিপ 

হইয়! পরে নগ্ট-_নাংট_নেংউ! | কিংবা: নয়নের জলে (মাঃ) । (অধুন! নেত অজ্ঞাত 

সং নগ্লাট। নাংট! দেখ) | নিলর্জ। নেংটা. হইতেছে। মশারি করিতে তদরের রে 

পনা...নির্জ্জ ব্যবহার, ছেঁড়ীমি। এখন আছে, এবং অনুকরণে হাওয়াাড়ী 
৫ রঃ ্ 

০০ 
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হইতেছে। নেত বুধ ক্ষ পটবন্ত, যাহাতে 

নেককার ছিদ্র কিংবা চিত্র থাকিত 1) । 

নত|...নাতা দেখ । 
নতাড়,নেতুড়'" ফ্য, (স* নেত্র-_নেত জটা-_- 

পটবন্ত্র+আড় )। অবিরল পঙ্ন্তি বা ধারা, 

ঘেন নেতবস্ত্রের অঞ্চল মাটিতে লোটাইয়া 

যাইতেছে । প্রাঃ__বিৰাহের নেতাঁড় মিটে 

নাই-বৰিবাহ উপলক্ষে কর্মের শেষ হয় 

নাই) পথে গুয়ের নেতাঁড়_বিষ্টার ধাঁরা। 

নেত্র .'ষ্য. (সং )) চোখ); ৩ অঙ্ক, গাঃ-- 

একে চক্র দুইএ পক্ষ তিনে নেত্র! 

নেগুর ''ষ্য. (স* নূপুর) । নূপুর, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা- 

বলয়, গঃ--কবিকঠ। 

নেগো.-ষ্য. (স" নপ্তা-নাতি হইতে ? তেপে 

হইতে ?)| ফাঁজিল চালাক লোক, প্- 

যাঁর ধন তার ধন নয় নেপোয় মাবে দই-- 

পরিশ্রম না করিয়। স্থখভোগ করে। (কেবল 

এই কথায় নেপে। শব্ষ পাওয়! যায়। 

পৃষ্ঠে কটিতে বালক আরোহণ করাইয়া 

বাহক এই কথ বলে। উৎপত্তি কি1)। 

নেবড়'''নাবড় দেখ । ্ 

নেবা..ষ্য. (নেবু হইতে? নেবু পীতবর্ণ 

বলিয়া ?)। চোখে পাগুবর্ণ দর্শন রোগ 
()20170159 )। 

নেবুং*ব্য, (সং নিষ্ব,-_ভাবপ্রকাশে । সং 

নিষ্-কাগজী পাতী নেবু। ইহা হইতে 

নেবু শব্ধ জাতিবাঁচক হইয়াছে । ও* নেঘুঃ 

হি" নীন্ব,, ম* নিথুনী,ফা* লিমূঃ ই 13010, 

1107 )। উদ্যানজাত প্রসিদ্ধ অম্নরস ফল। 

গাছ (0155) প্রায়ই শল্যকী, পাত 

একটিয়া, চিরশ্তামল। ফুল শাদা শাদ। 

সথগণ্ধ। ফল বহ্ুকোঁষ বুবীজ। ( অমর- 

০০ 

কোষে নাগর জম্বীর মাতুনুগ্ঞা এই তিন 
নাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ যা হীয় নেবু এই 
তিন জাতির অস্তর্গত কর! হইয়াছে। নাগ- 
রজা হইতে বা" নারাজ, জক্বীর হইতে 
বা* জামীর বা গৌড় নেবু মাতুলুঙা হইতে 
ছোলগ্া বা টাব। নাম পাইতেছি। উত্ভিদ্- 

- বিদ্যায়, বাতাঁবী নেবু ছাড়া ভারতবর্ষে আর 

ছুই জাতি গণ্য হইয়া! থকে । এক জাতি 

নারগ, অন্ত জাতি জন্বীর। নারগাজাতির 

( 0৮03 ৪0181061910) ফল প্রায় গোল, 

গ্রায়ই চাঁপা; কোমল শাখা আহরিৎ) ফুল 

শাদা, যাহাতে পুং'কেশর তাহাতে ফল হয়। 

ফল বৎসরে একবার হয়। জন্বীর জাতির 

(০1%ম3 1৩0108) কৌম্ল শাখা বেগুনা, 
ফুল প্রায়ই বাহির পিঠে ঈষৎ লাল, যে 
ফুলে পুং কেশর, সে ফুলে ফল হয় না। ফুল 

ফল বৎসর একাধিক বার হয়। এই ছুই 
জাতির অনেক জাত আছে । এই বিভাগামু- 

সারে জন্বীর ও মাতুলুঙ্জা একজাতীয়)। (১) 

কমলা নেবু-**( কমল!--কুমিল্ল। নগর নাম 

হইতে? গ্রাকৃতিবাদে-_রস্তাফলং তিস্তিড়ীকং 

কমলা নাগরঙ্জীকম্। ফণান্যেতানি ভোজ্যানি 

এভ্যোইন্যানি বিবর্জয়েৎ।-_শিষ্ট প্রয়োগ | 

_কিস্ত, সংস্কৃত শ্লোক রচনা দুর্ঘভ নহে। 

বৈদ্যগ্র্থে কমল! নাম নাই। বৈদযক- 

শব্দসিন্ধু নামক গ্রন্থে তন্ত্রসার হইতে কমল! 

শব্দে নিম্বুকবিশেষ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে । 
টৈ৫চরিতামুতে, “নারঙ্গ ছোলক্গ টাব! 

কমল! বীজপুর।” তবে অনেক দ্দিন হইতে 

কমল! নাম বা*তে চলিত আছে। ওড়িশার 

গ্রামে কমন্তা, কন্বন্তা ( কম্বল) নাম চলিত 

আছে । মেদিনীকোষে, কম্বল শব্দের এক 
না ৬৬ 
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অর্থ নাগরাজ। নাগরঞা নাগরাজ শঙাঘয়ের 

বাৎপত্তিগত অর্থ এক,কিস্ত, নাগরাজ অনস্ত 

লর্প। বোধ হয় বা* কমলা নাম ওতে, 

ও* ভাঁষাঁর রীত্যন্থুসারে কমন, কন্বন্া 

আকার পাইয়াছে। বাঁ*তে নাঁরার্জি, ও* 

নাঁরঙা, হি" ম নারিজী | বস্তুতঃ শ্রীহটের 

নারার্জির নাম কমল! | স* নাগরঞ্া শের 

গলোপে নারী । ইহ! হইতে আ' ফা" 

নারন্জ, গড় 1212168) ফরীসী 01206617 

ই* 0121766| আমরটীকায়, নার্যক্ষমিৰ ফল- 

মস্য_নার্ধজ; নাগরঙে তু নারলে| নার্বঙগঃ 

কিন্তু ইহা কবি-কল্পন! বোধ হয়, নাগর 

শব্দের অপত্রংশে নার্যজ্া হইয়! থাকিবে। 

স* নাগ-রভা, সীসক--মেঃ। বোধ 

হয়, নাগ-_পীতবর্ণ ফল বলিয়! নাগর্জা । 

তু* নাগকেশর )। শিথিলত্বক্ মিষ্ট নারগা- 

বিশেষ। এই নেবু দক্ষিণবঙ্জে মিষ্ট হয় 

না। খাসিয়া পাহাড়ের কমলা দিলেটা 

(শ্রীহটের) কমলা নামে থ্যাত। ব্রহ্মদেশেও 

কমলা জন্মিতেছে। (বোধ হয় এই হেতু 

অমরে নাগরঞ্জের নামান্তর এরাবত-- 

ইরারত্য। বিদ্যতে ৷ অন্ত টীকা কাল্পনিক )। 

নাঁগপুর ও ভারতের অন্য গ্রদেশেও নারঙ্গ 

জন্মে। (নাগপুরে জন্মে বলিয়া নাগরগ্ ? 

তূ* বীজপুর)। নাগপুরী কমলা বহরে ছুই" 

বার-শ্রীষ্ষে ও শরতে-_পাঁকে । এই কমলা 

অতি মিষ্ট, গাছে পাকিতে না পাঁকিতে 

পাঁড়। হয় বলিয়া হরিতবর্ণ থাকে। (২) 

করুণা নেবু$ কর্ণ! নেবু“'জামীরের জাত- 

বিশেষ । (৩) গৌড়! নেবু.''জামীর |জামীরের 

গা গড়ের (নাতিবৃদ্ধির ) মতন উচ| উচ৷ 

জামীর ..( স* জন্বীরঃ-_জন্থযতে অশ্যতে। 

অন্ত নাম দত্তশঠ--এত অল্ল। অন্ত নাম 

জন্ভীর--জস্তয়তি অত্যমত্বাৎ মুখব্যাদীনং 

কারয়তি)। ইহাই গোঁড়া নেবু। করুণ! 

নেবু। এই নেবু অখ্াকার,মাঁঝারি আকার 

ছাল পুরু। পাও অন্ডাকার (15000, 

01009 10160108) 5৪1. 11100101010 )| 

(৫) কাগজী নেবু''অল্নরস ক্ষুত্র নেৰু 

(11176, 01695 0050108১815 501৫2)। 

ছাল কাগজের মতন পাতিল! বলিয়া নাম 

কাগজী। (৬) পাতি নেবু '*কাঁগজীর জাত। 

কাগজী লম্বা, পাতি ছোট গোল। (৭) টাৰ। 

নেবু.'(স* মাতুলুঙ্তা | ইহা হইতে অন্ত 

নাম ছোলা । ম* মহান, । ফা তুরঞ। 

ও* টভা নেবু। অন্ত স* নাম ব'জপুর)। 

নেবু বড় বড় বলিয়! টাবা৷ (), প্রায় গোল, 

ঈষৎ অল্প অতি সুগণ্ধ (ম| নিষেধে হদ্য্বাং 

ন তুলাং গচ্ছতি মাতুলুঙ্তাঃ--অঃটাঃ)। এই 

নেবুর গাছ কদাচিৎ রোপিত হয় (০10০1, 

01685 1050109, ৮৪1. (9109, )| (৮ 

নাঁরাঙ্ি-''কমল! নেবু দেখ । (৯) বাঁতীবা 

নেবু.*(যবদ্ধীগের বাতাঁভিয়া নগরের নাম 

হইতে )। প্রায় ছুই শত বৎসর এই বৃহৎ 

নেবু এ দেশে আনীত হইয়াছে। বঙ্জো ও 

উত্তরভাঁরতে প্রচুর জন্মিতেছে। বো 

শরৎকালে পাকে। ফুল সুগণ্ধ। ছুই জাত 

আছে,এক ভাতের রোজ! শাদা,অন্য জাতের 

লাল। (বড় বাঁতাবী 9০1৩0, মাঝারি 

৪11800001. 01183 060800808 )। 

নেম.*'নিম দেখ । 

নেম (গ্রা* )."“ষ্য. নিয়ম, শগথ 

বলিয়া নাম গড়া (* কন্ধিআ) (৪) নেঝ়ালী"''নেআলি দদখ। 
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নয... (নাপইয়া_নাইয়া_নেয়ে। না| কুটা নৈবেদা..ছোট ছোট নৈেদ্য। 
দেখ )। নাবিক | নৈবেদ্যের উপকরপ...ফলমুলাছি। 

নেলা..“ধাতৃ, লেল! দেখ । নৈরাকার (শ্রা*) '.ণ. (স* নিরাকার )। 

নেলা-খেপা...ণ.. (পালি নেলা_নির্দোষ। : নিরাকার । 

বোঁধ হয় লাল11উয়!-_লালুয়া _লেলো-_ | নৈরাশ ''ণ' (স" নৈরাশ্য হইতে। আসা" 

নেলো। পরে থেপা-আ' আছে বলিয়া |. 

নেলা। নির্বোধ লোকের মুখ দিয়া লালা- 

আব হয়। সং ক্ষিগ্ত_খেপা : সহচর শব)। 

নির্বোধ মূর্খ । 

নৈরাশ। স* নিরাশ-ই থ্থানে ই আরও 
অনেক শর্ষে আছে! বিমুখ-__বৈমুখ, 

নিরাকার__নৈরাকার)। নিরাশ, প্রঃ 

দৈবে করিল নৈরাশ (চণ্ডীঃ; আশায় নৈরাশ 
করে সাধিলে বিবাদ (মা। 

নো.."ষা, (স* লোহ )। এয়ো স্ত্রীর বামহাতের 

লৌহবলয়। তু আভরণ সব লয়ে সুধু 

নেশ! ণণষ্য, ( আঃ নযষ1--মাদক। 
তু সং 

নিদ্রৌধধ) | মাদক । নেশাঁখোর ..ণ. নেশায় 

আসন্ত যে। নেশায় চুর -'নেশায় পুর্ণ (চুড়- 

চূড় দেখ )। কৈল হাঁত। বাম হাতে লৌহমান্র প্রকাশে 

নেহ -“ষা. (স শ্নেহ। হি* নেহ, আপা নেহা)। |] আয়ত (কেবিকঃ)।-_শুধু হাত আভরণ- 

স্নেহ (প্রাচীন পদে )। শন্ত। ( এয়ো দেখ )। (২) পায়ের লৌহ- 

নেহা ''নিহাৎ দেখ। বলয়, ভীড়,কা। (নুয়! দেখ )। 
নেহার, নেহাঁল "ধাতু, (হি* নিহার,। ম* । নো.'ষ্য. (স* লোচ, লৌত )। অশ্রু, প্--. 

নেহান্ত ধাতু । স* নিভল ধাতু। স* নিভালন; কানাঁড়াকে ভগবতী বড় মায়! মো (মোহ)। 
_ দর্শন )| নেহাঁরি, নেহালি-_নিরীক্ষণ: নেতের আঁচলে চণ্ডী মুছালেন নো। 

করি। নেহারা, নেহাল!॥ (পদ্যে।হের। (মাঃ)। 

ধাতু দেখ )। নোংরা-''ণ. (সং ন্যক্্-দ্বণ্য, স্ক্কার_দ্বণ। 

বৌধ হয় ন্যক্কার+আ-ন্ক্কার-_নোংরা)। 

নৈবধ্য..ণ. (স* নিকষ হইতে নৈকষ্য। | দ্বণী্জনক, অপবিত্র। নোংরামি: "যয, 
বাঁতে বিশেষণ )। খাটি, শুদ্য, প্রঃ_. | (নোংরা আমি )। নোংরার ধর্ম, অপবিত্র 

নৈকষ্য কুলীন। | কর্ম। 

নৈতন (গ্রা*).... (স+ নৃতন। তু* যৌবন | নোস্তী “যয, (আ* মুক্তা )। বিশদ ফারসী 

- পরী ধৈবন। ও*গ্রাণ নৈতন)। নুতন) | অক্ষরের বিন্দু | 

(নৌতন, নতুন অপর গ্রা* )। নোকসান, লোকসান..'ষ্য, (আ* সুকসান )। 

নৈবচ ..ব্য. (স* নৈৰ চ)। এই প্রকার নছে। | ক্ষতি। (প্রা লোসকাঁন)। 
নৈবেদ্য (গ্রীৎ নৈবিদ্দি)...ফা. (সং নৈবেদ্য )। | নোট ( গ্রা* লোট) "'ফ্য, ( ই* 1066. ০৮1- 

ঠাকুরকে নিবেদনধোগ্য আমান্ন-ব্যগ্রনাদি। | ₹570% 1০6০) । টীকা, টিগ্ননী ; মুক্রান্থচক 

বড় নৈবেদ্য ..পরিমাঁণে অধিক যে নৈবেদ্য।) পত্র পাঁচ কেত'/ কিতা নোট-''পাঁচ খখ 

নেহাল.''নিহাল দেখ। 
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নোট। (কিতা দেখ )। হে-নোট...ফ্য, | নৌতুন '*৭. (.ল* নূতন) স* নবতন? ইহ 

( ই 1050৫-796 )! হাতচিঠা, টাঁক| কর্জ 

লইবাঁর হাতচিঠ|। 

নোটিশ,নুটিশ...ষ্য (ই* 7০৮০6) । বিজ্ঞাপন । 

নোড়, নোয়াড়ি,..যা, (স* লৰগী। পস্বানে ড় 

হইয়। লঅড়ী--লোড়-নোড়। ও* নর" 

কোন্তি। স* লৰণী_-লড়ী-নর) কোন্তি 

_-স্* কৌল--কুল-ফলের আকার বলিয়া)। 

স্নহিআদিবর্গের ফলবৃক্ষবিশেষ (0:21791৩ 

00030196115. ০1০০৪ 4150019) | পাতা 

বর্ষে বর্ষে ঝরিয়। পড়ে । ফল আমলকীর 

আকারের, শাদা, আঅল্ন। প্রঃ--আমড়া 

নোৌয়াড়ি পাক! চালত। (কবিক)। (দক্ষিণ- 

রাঁড়ে নাম শিল-আমড়1_-শিল-আমলা )। 

নোড়া.. ষ্য, (স* লোষ্ হইতে লোষ্ট__লোড়া। 

ও* নাম শিল্ঞপুঅ1__শিলাপুর )। শিলে 

বাটন। বাটিবার লোড়! বাঁ প্রস্তর। 

নোতুন ''নতুন দেখ। 

নোন। ."ষ্য. (পতি 817008 তইতে)। আতা 

দেখ। 

নৌয়া (গ্রা") '*ষ্য. (সং লোহক )। লোহা । 

আয়তিলক্ষণ নো। (নে! দেখ )। 

নোয়াড়ি-''নোড় দেখ। 

'নোলক...ফ্য, (লোলক দেখ । ঢাকায় লট- 

কন )। নাঁকের নিম্বফগাঁকৃতি ভূষণবিশেষ। 

নোল! (গ্রা* )"'লোল! দেখ। 

নৌকা-ছুল 'ষ্য. (নৌকার আকার হইতে )। 

জলজ শাকবিশেষ (10000180118 18302 

(0119 )। ফুল নীলবর্ণ, নৌকার মতন। 

পাতার বৌট! লম্বা, বাঁণের আকার; ফুলের 

বৌটাও ল্বা। ছোট ছোট নদীর খালের 

ধারে জন্মে 

হইতে আধুনিক গ্রা" নোতুন। আলা'তেও 

নোতুন, নতৃন )। নূতন, পা8--শুং 

নৌতুন তৃণ (জ্ঞানদীস); রচিল নৌতুন গীত 
( কবিকঃ); মাঃ। 

নৌবৎ *"ষা (ফা* -পালা, পরে অর্থ বাদ্য )। 
নহবৎ্বাদ্য, প্রহরে প্রহরে বাজান! হয় 

বলিয়! ৷ নৌবৎ-খান! - ষ্য. যে মণ্ডজে নৌবং 
বাঁজান। হয় । (নহবৎ দেখ)। 

প। 

প...ষ্য. (স* )। ব্যঞ্জনবর্ণ" অক্ষর-বিশেষ। 

প, প-প..ণবা, (অনুকার শব)। শানাইর 

শর্ষে। পঁ ধরা প্রধান বাদকের অনুগামী 

হওয়া, অন্তের কথায় সায় দেওয়া। অন্ত 

রূপ, পো পৌ-পৌ। পি, পি-পি"পি, 

পি-পি শবে। পু, পু-পু গু শবে ।গে। 

পেপে-'শিশুর বৃন্দনধ্বনিতে | 

পইছা, পোহুচা'-'পোহ্চা দেখ। 

পইট ..ণ. (স* পতিত)। পতিত, ফাক, 

প্রঃ-+জাঁল বুনিতে বুনিতে পইট গড়ে, বাঁ 

বুনিলে এক একটা পইট পড়ে_চারা বাহির 

হয় না। পইট .'পোট দেখ। 

পইঠ...ফ্য. ( স* প্রতিষ্ঠা । ম* পায়টা)। পা?" 

গীঠ, পিড়াতে উঠিবার ধাপ । 
পইতা, পৈতা..্য, (স* গৰিত)। ত্রাণ 

যজ্তস্থত্র। পইতা ফেলা--গইতা ধার! 

পইতা ধারখ-ত্যাগ। পইতাধারী'পইগ 
ধাঁরণ করিয়া-ছ যে। পইতা-ধারী বামুন" 

পবিত্র ' স্ত্রমাত্র যে ব্রাদ্ষণের এক লক্ষণ 

হইয়াছে, এবং যাহার অস্ত লগ্গণ নাই। 
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পইতার দঙ্ি'দখ্ি দেখ। পইতা 

কাটা...পইতার হৃতা কাটা । দৃষ্টান্ত, চেনা 
বামুনের পইতার দরকার কি-পইত| 

দেখিয়া বামুন কি না বুঝিতে পাঁরা যায় । 

(বঞ্জদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত জাতি 
গলায় পইত। পরে না, পরিলেও বাহিরে 

দেখাইতে পারে ন1। কারণ, পইতা! দেখিলে 

লোকে ব্রাহ্মণ বলিয়! প্রণাম করে )। 

পক, পক্-পক***ব্য, (স* পক্ষ ধাতু গ্রহণে, 

কিংবা ভক্ষ ধাতু ভক্ষণে)। ভক্ষণ-শবে, 

দ্তভোজনে, প্ঃ__পকৃপক করিয়া ভাত 

গেলা--না চিবাইয়!। 

পকেট...ষ্য, ( ই* 9০096) জামার খলী, 

জেব। 

পকান্ন:"“ষ্য, (স*)। ঘ্বতপক খাদ্য যেমন 

লুচী। 

গঃ--একে চঙ্্র হুইএ পক্ষ । পক্ষাস্ত...ফ্য. 
(স*)। অমাবস্যা! কিংবা পূর্ণিমা । 
পক্ষান্তর'''ষ্য. ( স* )। অন্য দিক, বিচার্ষ 
বিষয়ের অন্ত পার্খ্ব। পক্ষাঘাত.'ষ্য. (স*)। 

দেহের এক পার্খের অবশতা! রোগ ( 0218. 

17515 01008 519, 11611015018 )। 

পক্ষপাত “'ষ্য. (স*)। অনুগ্রহ, আসন্তি। 

পক্ষপাতী...এ. (স*)। অন্ুগ্রীহক, এক 

পক্ষে আসন্ত। 

পক্ষীরাজ-.ষ্য. (স*__গৰুড় )। গৰুড়ের তুল্য 
বেগবান (এবং আকাশগামী )। পক্ষীরাজ 

ঘোড়া...অতিবেগশীলী (ও আকাশগামী) 
(প্রায়ই ব্যঞ্াচ্ছলে )। 

পথাঁল.''ষ্য, (৩* গখাল্ঞ। স* প্রক্ষালিত 

হইতে । পাখাল ধাতু দেখ)। জলে 
প্রক্ষালিত অন্ন, এক প্রকার পান্তা ভ(ত। 

পক্ষ...ষ্য. ( সৎ | সণ্তে পক্ষ শব্ের নানা অর্থ: পগ-মিল 'ষ্য, (ই* 08640711])1 কা 

আছে; যথা অমরে, মাসার্ধক, পাখীর 

পাখা, শরের পাখা» সহায় । মেদিনীতে,_- 
পার্খ, গৃহ, সাধ্য ( ন্যায়ের ), বিরোধ, বল, 

সথা, চুন্ীর"্ধ,$ রাজকুগ্জর। এই বুপে 
কালাস্তরে পক্ষ শবের অর্থ সম্প্রসারিত 

হইয়াছে। স* পক্ষ ধাতু গ্রহণে_-এই 
মূল)। পাখীর গাথা; পক্ষী, গ্রাঃ-মৃগ- 

মাংস পক্ষমাংস যেব। রুচি হয়; চান্দ্র 

মাসার্ধ প্রঃ--অণ্ধকার পক্ষ, আধার 

পক্ষ__ কৃষ্ণপক্ষ; জ্যোতমা পক্ষ- শুর্ূপক্ষ ) 

পার্থ (ও, পাখ) গ্--কোন পক্ষে ক 

লোক; সহায়, দল, প্রাঃ--ন্বপক্ষ বিপক্ষ, 

পক্ষভূন্ত ন্যায়ের সাধা বিষয়, প্রাঃ_ পুর্ব- 
পক্ষ অপরপক্ষ) বিকল্প, গাঃ--দ্বিতীয় 

পক্ষে বিবাহ; ২ অগুক ( ও*তে বেণি), 

মিশাইবাঁর লোহার কল। 

পগার.''ষ্য. (স* গ্রাকার, কিংবা প্রাগার-_ 

আগার )। জঙ্গাল, (উদ্যানের) উচ! সীমা- 

আলি, প্রাঃ পগার খনক খানা উলু 

কেশে নল বেণা (কবিকঃ)_-খানা না 
কাঁটিলে পগার তুলিতে পারা যায় না) 

গালিট! পাপ আছে সেনের পগারে (মাঃ) 

পগার পার হওয়|__সীমা-আলির বাঁছির 

হওয়া! | 

পগ্গ-.ফ্য, পাগ। (অশিষ্ট )। 

পঙ্খী, পংখী..*ষ্য, (স* পক্ষী। তু* হি* 

ম* পংখা)। পাখী (শ্রায়ই বাঞ্জো, তু' 

রূপচাদ পঙ্খী )। 
পঙক...ফ্য. (স*)। পাক) খুলী চুন জলে 

মিশাইয়! চুনের পাঁক। (বাতে পঞুক, 
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. - পাঁক--যাঁহ! জলে পচিয়! সুক্ষ স্তরে সঞ্চিত 

হয়। স*তৈও পন্চ, পচ ধাতুর পচন অর্থ)। 

পঙ্ডেকর কাজ-''চুনপগুক দেওয়ালে ঘষিয়া 
'মস্থণ করা (সংতে বজুলেপ )। 

পঙ্জাপাল .'ষ্য. ( সং পতভ্া__-গঞ্জা, স* পালি 

--পঙ্ন্তি। অন্ত. স* নাম শলত-_শলতি 
অন্মীল্য যাতি-_-বহু একত্রে উড়ে বলিয়া )। 

: খজুপত্রী শশ্তাভোজী পতজ্াবিশেষ (19003 

/50110100) | (পোক1 দেখ)। ( বা*তে 

- চতুষ্পদ পশুর গাল বলা যায়। পাখী 
কিংব! ফড়র্জোর পাঁল বল! যায না)। 

(২) গঞ্জাপালের তুল্য বহু লৌক। 

পচ... ধাতু, (স* পচ ধাতু বিনাশোন্ুখীভাবে | 

হিশতে পাঁক অর্থে )। পচি__বিক্কৃত বিনষ্ট" 

প্রায় হই ৷ পচ ॥ পট|...ণ. পাক! অপেক্ষাও 

পাঁকা, বিকৃত । পচা-গল।.'৭. পচ! ও 

« গলিত ( সহচর শব্ধ )। পচা ''ধাতু (পচ 

ধাতু আস্তে )। গচানা॥ পচানি "ষ্য. 

- পৈচানঁপানি )। পচ! জল। গাট-পচানি.* 
. যে জলে পাট গাছ পচানা হইয়'ছে। গচা- 

_ গুকুর..যে পুকুরের জলের উদ্ভিদ পচিয়! 

 গিষ়্াছে।: পচা ভাব্র...ভাদ্র মাসে বায়ু 

: আর্্ থাকে। সে সময়ে প্রায়ই বাতাস 

" থাকে না। শরীরে ঘর্ম নির্গত হইতে 

; পীরে না। খাদ্য দ্রব্যাদিও শীঘ্র বিকৃত 
হয়। পচ-পচ'''ব্য, পচা-পচ! ভাবে, 

গ্রঃ--কাঁদ! পটিয়া পচ্পচ করে। মুখ 

" দিয় পচ্পপচ করিয়। থুথু উঠে_মুখের 
- স্বাদ বিকৃত হইলে উঠে। গচ্-পচিয়া। 

পচ-পচানি । | 

পচাঁই'ব্য. ( হি* পচৰাই, পচুই)। চীল 
- পাইয়া যে আর্গাহয়), 

০৯০টি 

পঠাত্তর “৭. যা. (স* পঞসগুতি)। পাঁচ 
অধিক সত্তরি-সঙ্খ্যক, -সঙ্খ্যা ) ৭৫. 

পঁচাঁনব্বই, পচানই".'ণ. য্য. (স* পঞ্নৰতি। 

পাঁচ অধিক নব্বই'সঙ্যক,-সঞ্জ্যা ; ৯৫। 
গচা-পাত''ষ্য, (বা*)।, তুলাসাদিবর্গের 

কদাকার শাকবিশেষ ( £80300110) 
086070911)। পাত সুগন্ধ, শুখাইলেও 

স্ুগণ্ধ থাকে। কেশ-তৈলাঁদি স্বগণ্ধ 
করিতে লাগে। 

পচাঁল..'ফ্য.(স* পঞ্চালিক। পাঁচালী হইতে 1)। 

অত্যন্ত অশ্লীল গালি। (পচাল গাড়া)। 

পচালিয়! কথা...( পচাল+ইয়! )। অশ্লীল 
বাষ্য। 

পচাশি ..ণ. ষ্য. (স* পঞ্চাশীতি)। পাঁচ 
অধিক আঁশি-সঙ্খযক, -সঙ্খ্য। ) ৮৫। 

পচিশ-.'ণ. যা, (স* পঞ্জবিংশতি )। পাঁচ 
অধিক বিশ সঙ্থ্যক, -সঙ্ঘয|) ২৫। 

পচ্চিম (গ্রা')-'ষ্য. (স* পশ্চিম)। পশ্চিম দিক। 

পচ্চিমা.. ণ. (স* পশ্চিম)। পশ্চিমদিগ্ভব। 

পশ্চিম-দেশজাত, প্রঃ পচ্চিম! লোক। 

গছন্ন...ব্য. ( ফা* পসন্দ )। রুচি, অনুমোদন, 

নির্বাচন। পছন্দ-দার'''ষ্য, যে পমন্দ 

করে, যাঁর সুযুচি আছে। গপছন্দ-সই.''গ 

রুচি ব! নির্বাটতদ্যাগা। বে-পছন্দ "৭ 

অনুমোদিত নহে, অমনোনীত।' 

পঞ্চ.'ণ. (স* পঞ্চন)। পাঁচ। (বাত 
সঙ্যাবাচক শবের সহিত মাসে পঞ্চ 

স্বানে পন, পচ, পর্প হয়) বখা, গন-, 

পচিশ, পর-ত্রিশ। কোন কোন শবে 
পঞ্ট থাকে) বথা, গঞ্চায় )। পঞ্চ” 
(স')। পাঞ্ধি, ইহাতে তিথি বার দক্ষ 
যোগ করণ- এট পাঁচ বিষয় লিখিত্ থাকে | 

কা 
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গঞ্চাজ্ শুদ্ধ '(স')। তিথি বার নক্ষত্র 

যোগ করণ বিষয়ে শুত। পঞ্জামৃত... 

(স')। পা মিষ্ট ও ব্লকর দ্রব্যের সংযোগ, 
যথা, দধি ছুগ্ধ দ্বৃত মধু শর্করা | পঞ্চানন "* 

(স*)। পঞ্মুখ শিব (গ্রা* পঞ্চানন্দ )। 

গঞ্চিত ব্রাহ্মণের উপাধির সহিত শেষে 

সম(সে বসে, যেমন তর্ক-পর্চানন। গঞ্জ- 

কল্যাণ (ল* নাম পঞ্চাঞ্গ)। যে 

ঘোড়ার চারি পা! এবং কপালে শাদা 

থাকে। পঞ্চ'কষায়...(স*) | জাম শিমুল 

বেড়েল| বকুল কুল--এই পাঁচ। (কিস্ত 

পাঁচটাতেই কধায় রস নাই )। পঞ্গ গ্রব্য '* 

(স*)ট। গোরু হইতে প্রাপ্ত পাঁচ দ্রব্য, 

যথা, ছগ্ধ দধি ত্বৃত মুত্র গোময়। পঞ্- 

গুড়ি" রা" গুঁড়ি)। পাঁচ রঞ্জোর চূর্ণ 
যথা, শ্বেত কষ রন্তু গীঠ নীল। আতপ 

তল দ্বার! শ্বেত, অগা দ্বারা কু, ইট 

দ্বারা রন্তু, হরিদ্রা দ্বারা গীত, শীম-পাতার 

রসে রঞ্জিত চীল-গু*ড়ি দ্বারা নীল। ( শীম- 
পাতার রস বস্ত)তঃ হুরিত্বর্ণ। কিন্তু, বর্ণ 

ক্তানের অভাবে হরিত্বর্ণের সহিত নীল ও 

কৃষ্ণ অভিন্ন বোধ হইয়াছে। এই হেতু 

্রীযামচন্দ্র নবদুর্বাদলশ্তাম, শ্রীকৃষ্ষ ও 
কালীর প্রতিমা নীলবর্ণ. কর! হইয়! 

থাকে)। পঞ্জন...(সং)। (বেদে) মান্গষের ৷ 

পাঁচ শাখা বা জমপর্দ; পাঁচ মানব- 

জাতি; মানুষ, গ্রামের পাচ জন! । 

পণ্ড তিন্তৃ...(স)। আযুর্বেদে, নিম গুলঞ 
বাসক পটোলপাত কণ্টকারী। (কিন্তু 
কণ্টকারী--তি্তুমধ্যে গণ্য হইত্রা কেন ?)। 
অন্ত পঞ্চতিন্ত--মহিষ বরাহ ছাগ ময়ূর 

(রোহিহক মতন--ইহাদের পিত্ব। পণ" 

পরিবর্তে বকুল)। 

বি 

তীথ-..(')। পুষ্কর'আদি পাঁচ প্রধান 
তীর্থ; পুবীতে মার্বখেয় আদি পাঁচ স্বান। 
পঞ্চ দেবতা ''(স+)। নিত্য পুজনীয় গণেশ 
হু্ধ্য বিষুঃ শিব ছূর্গা। পঞ-নদ..'(মং)। 

শতদ্র-আদি পাঁচ প্রসিদ্ধ নদঘুক্তু দেশ, : 
পজাব। পণী-গরব .(স)। পূজার ঘটে 
স্বাপনীয় পাচ বিশেষ গাছের পাতা, যথা, 

আম অশ্বখ বট পাকুড় ডুমুর। (আঁ 
পঞ্চ-পাত্র ''(স)। 

দেবপক্ষে ছুই এবং প্িতৃপক্ষে তিন-7 
এই পাঁচ শ্রা্থ। পঞ্জ-প্রদীপ..'(স)। 
আরতির নিমিত্ত পাঁচ সংযুস্তদীপ। 

পণ বটা...(স* পঞ্চবটী )। অশ্বথ বট বিশ্ব 
অশৌক আমলকী-_-এই পচ বৃক্ষের ব্ন। 

পঞ্চবাণ .(স* পঞ্চবুণ )। কন্দ্প, ইহার 

পাঁচ পুষ্পের বাঁণ আছে, যথা, পদ্ম অশোক 

আম নবমন্লিকা নীলোৎপল। গণ" 

, ভূত..'(স+)। ক্ষিতি অপ. তেজ মুখ 

বোম । পঞ্জ-মকার-.'(স+)। তাস্ত্িক সম্প্র- 

দায়বিশেষের পাঁচ পূজা-সাধন, যথা, মত্ত 

মাংস মদ্য যুন্র। মৈথুন। পঞ্চমুখ "'(স)। 

পাচ মুখবিশিষ্ট, যেমন" জবা-ফুল। পঞ্জ' 

মূল...(স)। আমুর্বেদমতে পাঁচটি বৃক্ষ 

বিশেষের মূল। শ্বল্প ও বৃহৎ ভেদে পঞ্টমূল 

অনেক প্রকার । তন্মধ্যে শবল্প পণ্য 

এই,__শালপানী চাকুল1 বৃহতী কণ্টকারী 

গোক্ষুর। বৃহৎ পঞ্চমূল এই,__বিষব শোনা 

গামার পারুল গণিয়ারী। গঞ্জমূলের 

পাচন হয়। পঞ্চরদ্ব...(স*)। পাঁচ প্রধান 

রত্ব। এই পাঁচ গণনায় মতভেদ আছে 

এক্লমতে, হীরা নীলা মাণিক মুক্ধা 

প্রবাল। (২) বা*তে সঃ গঞ্-প্রাসাদ 

৮ 
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অর্থে পঞ্চরত (তু* নবরয় ) শব্দের প্রয়োগ 
হয়! মম্দিরের মাঝে এক চুড়ার চারি 

দিকে চূড়া থাকিলে গঞ্চরত্ব হয়। পঞু-রস '' 

(স" পঞ্লোহক )। সোন! বূ্প। তাম! রাং 
,.. শীদা এই পাঁচ ধাতু । পঞ্জ-লবণ -'(স*)। 

সৈশ্ধব, সৌবর্চল ( সোঁচগ দেখ), বিট, 
উদ্ভিদ, সামুদ্র--এই পান প্রকার লবণ 

(নূন দেখ)। গঞ্শন্ত ''(সং)। ধান যৰ 

** মুগ মাধ তিল। (কেহ কেহ মাষ কলাই 

পরিবর্তে শ্বেত সরিষা ধরেন)। (এই 
ৰূপ আরও অনেক পঞ্চ আছে। ছুই 

অর্থে পচ গণিত হইয়া থাকে; (১) 

সজাতীয়ের মধো যে পাঁচটি প্রধান, যেমন 

পণ্র-অমৃত, পঞ্জরত্, পঞ্বাণ) (২) পাঁচ 

দ্রবোর সংযোগ, যেমুন পঞ্প্রদীপ, পঞ্- 

গাত্র)। (পাঁচ দেখ)। 
পঞ্টক-''ষয. (স')। পঞ্চসমূহ, পাচ জন) 

পচ জনে যাহা কর! হয়। পঞ্জক বসান. 
গ্রামের পাঁচ জন মিলিয়া চার্দা বসানা। 

পাঁচ জনের-_-গ্রামের সকলের প্রতি যে কর 

বসানাহয়। পঞ্চকী জমা..'জম! দেখ । 

সরকারী পঞ্ণকী-''সরকারকে দিবার কর) 

জমিদারী পঞ্কী.*জমিদারচে দিবার 

কর। বে-পঞ্টকী'**যে জমির কর দিতে 

হয় না। 

পঞ্চম ..ফ্য, (স*)। গীতের পঞ্ম সুর, 

পা-ুর) প্রঃ কোঁকিলে পঞম গায়; 

রাঁগবিশেষ (ছয় রাগের মধ্যে তৃতীয় )) 

রৌপানিগিত নারীপাঁদ-ভূষণবিশেষ (পঞ্চম 
ধ্বনি করে বলিয়া?); মাদ্রাজ 

প্রদেশের 'পঞ্চমবর্ণ” ত্রাঙ্গণাঁদি চারি বর্গের 
জতিরিন্ত নিয় শূদ্র জাতি; ইং ১৮৪২ 

সালের পাঁচ আইন (রাজন্থসংকস্ত্)। 
পমী...ফ্য. ( স* )। পঞ্চমী তিথি; প্রীতি 
মালের শুক্লপঞ্মী ব্রত, (এই ত্রত ছয় 
বৎসরে পুর্ণ হয় )। শ্রীপঞ্মী ..ফা, (স*)। 
মাঘ মাসের শুকুপঞ্মী। এই দিন সরন্থতী 
পুজ|। নাগপঞ্চমী..নাগ দেখ । এই দিন 
মনদ| পৃজ | * 

পঞ7ং "যয. (স' পঞ্রঞ্গ )। রঙা-তামাস|) 

সত্রঞ্জ থেলায় হারি বিশেষ (সতরঞ দেখ)। 
পণ্ঠান ''' ব্য. (স* পঞ্পঞ্জীশৎ )। পাঁট' 

অধিক পঞ্চাশ-সথ্যক,-সঙ্খ্য| ) ৫৫| 

পঞ্চায়ৎ-'ষা, (স' পঞ&৫। কির! পধ+ 
ইত--যুন্ত)। গ্রামের “পঞ্চজনা”, গ্রামের 

নির্বাচিত পচ প্রধান মনুষ্য । পঞ্জাঁয়তি... 

্য. গ্রামের পঞ্জনার কর্ম। গঞ্জায়তী...৭ 
পঞ্চায়তের কৃত, গঞ্ায়ৎ সন্বদ্ধীয়। 

পঞ্চাশ. .'ণ. ব্য. (স* গঞ্চাশৎ) পীচ দশ 

সঙ্যক,-সঙ্খা। ) ৫০। 

পঞ্া'..ষ্য. (ফা')। পাঞ্জা দেখ? তাস দেখ। 

পঞ্জাব ''ষ্য. ( ফাঁ*। স* পঞ1+আপ-জল)। 

গঞ্নদ প্রদেশ । পণ্জাবী''*পঞ্জাব দেশীয় 

লোক, ভাষা; এক প্রকার লত্ব! টিলা 

জাম|। 

পঞ্ুড়ী'''গাশ। দেখ। 
পট ' বা. ( হি* )। শীত্ব, চট। 

পট, পট্পট:''ব্য, (স* পট ধাতু বিদারে 
 ছেদ্নে)। ছেঢুন। বিদারণ শব্ষে। প্রঃ+ 
দোড়ী পট্ করিয়া ছেঁড়ে। ( অন্ত রগ, পড়, 

পড়.পড়)। পটাঁৎ..ব্য. (স* পটৎ)। 
পট শবে। +্গাটাক “ব্য. (পট+করিয়া )। 

পট শব্বে। পুট্। পুটুপুট "ব্য (গট 
হইতে )। ছেদন বিদারণ মূছু শবে 



পরিষদূপ্রস্থাবলী-সং ৬৮ 
* 

বাঙ্গাল৷ ভাষা 
দ্বিতীয় ভাগ . 

স্প্পস১ ০০ক্া 

“জ্বাঙ্গালাম্পণম্ল-ক্কফোস্ন 

(তৃতীয় খণ্ড) 

লালগোলাধিপতি 

রাজ! রাও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাঁছুরের 

অর্ধানুকুল্যে প্রকাশিত । 
পপ অপরিকিকটাীটা পা 

শীত পাশ শা 
সপ রক এর পা তীর আন বাপ পাজি পা 

কলিকাত। 

মগার সারকুলার রোডের ২৪৩১ নং বাড়ীতে, বলীয়"সাহিত্য পরিষৎ হইতে 

সত্রীরামকমল-সিংহের | 
প্রকার 
ভরতে 

গন ১৩২১ 



কলিকাতা 
২৫নং রায়বাগান স্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে, 

প্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত 



খ সুচনা । 
একবারে সমগ্র বাঙ্গালাশব্দ-কোষ-গরকাশে কালবিলম্ব দেখিয়া চারি খণ্চে গ্রচার 

রা যাইতেছে । ইহাতে কোষ-সমালোচনার অবনর হইবে এবং সমালোচক মহাশয়ের 

নুগ্রুহে কোষ-পরিশিষ্টে দৌষ-প্লতিকারের চেষ্টা হইতে পারিবে | শবদ-সংগ্রহ, অর্থাস্তর-প্রকাশ 

কংব! ঝুৎপত্তি-নির্ণয় একজনের পক্ষে ছুরু। আশা আছে, দশ জনের ভার স্কণ্ধে লইয়! 
কোষ-কার সমাধ্ডিত্বানে যাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাহার! আমুকুল্য-দানে 

রাত্ম,খ হইবেন না। 
কোষের শব্দ । বাঞ্াল! ভাষায় বহু বহু সংস্কঠ শব্ধ চলিতেছে। বস্তুতঃ বিভক্তিহীন 

ধাবতীয় সংস্কত শব বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে। যে সকল শবস্পষ্ট সংস্কৃত, উচ্চারণে না 

হইলেও বানানে সংস্কৃত, সে সকল শবের নিমিত্ত সংস্কতশব্-'কোষ আছে। কিন্তু, বাঞ্জাল! 
প্রয়োগে যে সকল সংস্কৃত শব্ের অর্থাস্তর ঘটিয়াছে, সে সকল শব এই কোষে পাওয়! চাই । 

তুদব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচ্লত যাবতীয় শবের বুৎপন্তি অর্থ-প্রয়োগ-প্রদর্শন এই শব্ধ" 

কোষের উদ্দেশ্ত । অতএব আবশ্তক শব্দ প্রথমে এই কোষে অন্বেষণ করিবেন ? ইহাতে ন| 

পাইলে কিংবা ইহাতে প্রাপ্ত অর্থ স্থুসঙ্জাত বোধ ন। হইলে, সংস্কৃহশব্ব-কোষে অন্বেষণ করি- 

বেন। প্রচারিত অধিকাংশ বাঁঞ্ালা-অভিধান মুখ্যতঃ সংস্কত-মভিধান বলা যাইতে পারে। . 

বর্ণবিনযাসরীতি । এই কোষে অ-আ' বর্ণানুকমে শব্ধ বিস্তন্ত হইয়াছে । অবর্ণের পর 

অৎ অঃ; এইরূপ, আ৷ বর্ণের পর আঁৎ আঃ; ইত্যাদি। চন্দ্রবিজ্দুযৌগে স্বর অনুনাসিক হয়। 

যে স্বর অন্ুনাসিক হয়, সে স্বরের পরে চন্রবিন্ুযুত্ত শব্ধ নিবিষ্ট হইয়াছে । যেমন কাক্ষ শখের 

পরে ঝংক। কারণ, চন্্রবিন্দু-যোগে স্বর দীর্ঘ হয়; অপচ শব্দবিশেষে চন্দ্রবিন্দুর যৌগীযোগ 

তত ছষ্টিখ জজ পু 

গুচজিত কনে নেক শন ব্যঞ্জনে আস্ংয্ত স্বর সবলে ফু হইছে, যেন ফু উজ্ঠংর 
ঈষৎ আকার মাত্র) যেমন, স শ্গীল বাঁজী।লায় শিআীল না হইয়। শিয়াল হইয়াছে । 

তথাপি, যে শব্দে অ দিলে উচ্চারণ ঠিক আসে, অপিচ শব্দ বুঝিতে কষ্ট হয় না, সে শবে য় না 

দিয়া অ দেওয়া গিয়াছে। যেমন স* দেবর,বা" দেরর না লিখিয়! দেঅর থেখ। হইয়াছে। 

কিন্তু য় ফলা-উচ্চারণে সংস্কৃত যু-কারের উচ্চারণ লুগ্ত হয় নাই। ধউচ্চারণও সংস্কতের হুল) 

আছে ৷ সত্য শব বাঞ্জাল! উচ্চারণে সত্ত নহে; অথ মহার্ঘ শবের ধা 9 উচ্চারণে ভেদ 

আছে। কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি পুৰবীতন গ্রপ্থে হল পাল্য প্রতৃতি পদে য়-ফলার 

উচ্চারণ সংস্কৃত তুল্য | এই সান, কাট। হইতে কাটির। শব সংক্ষেপে কেটোযে, পাহাড়িয়! 

সংক্ষেপে পাহাড়ে বানান কর! গিয়াছে। 

ঠ্ 
১. খ / 

৭ 
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শবে ই ঈ, উ উ, জয়, ণন, শ ষস সম্ঘণ্ধে বানান-ভেদ আছে। অতএব ই ন! পানে 

ঈ, ঈ না পাইলে ই দেখিবেন। এই রূপ, অন্থ শ্বর ও বাঞ্জনে। কেহ কেহ অস্থানে ও, 

উকরে। এখানে ও উ ত্যাগ করিয়া অ গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, চাকরি স্থানে চাকুরি 

গণ। স্বানে গুগা গ্রীম্য বুপ আছে। 

ক-কারের শেষে ক্ষ-কারের ত্বান যুক্তি-সিদধ । অস্তঃম্থ বকার বাঙ্জালায় নই, এই 

ব-কারের অক্ষরও নাই। এ কারণে, যাবতীয় বাঁদি শব এক বর্গ্য-ব-বর্ণের অন্তর্গত হইয়াছে। 

নূতন অক্ষর 1১__এই অক্ষরের উচ্চারণ লুপ্তপ্রায় ইকাঁর। « যেমন, স* খলি বা" খইল 

সংক্ষেপে খল; স* কলা বা" কালি সংক্ষেপে কীল। অই, আ ই বর্ণের মাঝে ১ বর্ণের 

শ্বান হইয়াছে । ব্--এই অক্ষর অস্তঃস্ব বকার-জ্ঞাপক। সংস্কৃত হিন্দী মরাঠি ফার্সী গ্রভৃতি শবে 

বকার আছে । ন্ত_এই অক্ষর হলম্ত শব্দের ল, উচ্চারণে ল-ড এর মধ্যবর্তী । মরাঠী ওড়িয়া 

গ্র্ভুতি ভাষায় এই বর্ণ আছে। শবে উচ্চারণ জানাইবার অভিগ্রায়ে অন্ত ছুই চিছু 

আবপ্তক হইয়াছে । কাল শব্ধ উচ্চারণ-ভেদে সময় ও কৃষ্ণবর্ণ বুঝায়' সময় অর্থে কাল হলস্ত, 

কুষ্বর্ণ অর্থে অকারাস্ত। এই অকারাস্ত উচ্চারণ জানাইতে ল-অক্ষরের নীচে কষি, যেমন 

কাল, দেওয়া গিয়াছে । এইব্প, অন্তত্র। কদাচিৎ একারের বিকৃত উচ্চারণ জানাইতে, 

কদাচিৎ বিদেশী-শবের একারের তির্যক উচ্চারণ জানাইতে ০ উনুটাইয়া, 2 লেখা গিয়াছে। 

শব্দ-বিন্যাস | শাবতীয় শব্দ বিশেষা, বিশেষণ, কিয়া, সবনাম, অব্যয়-_এই পাঁচ তাগে 

বিভন্ত হইয়াছে । এতদ্বব্যতীত, বিভক্তি ও গ্রতায়ও কিছু আছে । অর্থ ও প্রয়োগ বিশদ 

করিবার অভিপ্রায়ে এই ভাগের উৎপত্তি । বিয়াপদ না দিয়া ধাতু দেওয়া! গিয়াছে । বর্তমান 

কালে উত্তম পুরুষের বিয়াপদও প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন, গড় *'ধাতু, গড়ি নির্মাণ করি। 

গ্রত্যেক ধাতু হইতে ন্বল্লাধিক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে) যেমন, গড় ধাতু হইতে গড়া। 

গড়ন। এই রুপ যাবতীয় শব ও তত্সমুদয়ের অর্থ অনাবশ্যক বিবেচনায় লিখিত হয় নাই। 

অনিকাংশ আস্ত ধাতু ( স* নিজস্ত ) সামান্য ধাতুর শেষে, কদাচিৎ পৃপ্নক্ পঙ-স্তিতে নিৰিষট 

হইয়াছে। যেমন, খেল ধাতুৰ শেষে খেলা! ধা পাওয়া যাইবে । ধাতুর আদ্যে ই 

থাকিলে আত্ত-ূপে ই শ্বানে এ উ স্বাণে ও হয়| এই সাধারণ সুজ মনে রাখিলে আস্ত ধাতু 

পাইতে ভুল হইবে ন]। | 

ীষ্বলাঘব নিমিত এক এক প্রধান শবের নীচে তৎসম্পকীঁয় শব যোজিত হইয়াছে। ঘর 

দেখ। অতএব আবশ্তক শব্ধ প্রথমে যথাস্বানে অন্বেষণ করিবেন) সেখানে না পাইলে 

ধাতুর নীচে দেখিবেন। সমাসবদধ শব গ্রধান শব্দের নীচে দেখিবেন। যেখানে এক শন্বের 

নান। বপ প্রদত্ত হইয়াছে, সেখানে প্রথম রূপ প্রায়ই শিষ্টসাহিত্যে গণ্য, পরবর্তী সুপ সংক্ষিত 

কিংব৷ গ্রাম্য । . 

ব্ুত্পতি। গ্রশ্থ-সমাপ্তির পর বৃৎ্পত্তি-নির্ণয়ের রীতি বলা বাইবে। বাঙ্গালা 

ভাষায় সংস্কত ফাঁসী আর্বা ইংরেজী গুভৃতি শব ও তত ভাষার শব হইতে বছু ভর্টশৰ 
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[ 
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আঁছে। এতদ্ব্যতীত “দেশজ” অনেক শবও আছে। কিন্ত, কোনটা দেশজ, তাহা নি্য়ের 
পথ পাই নাই। এই শব সংস্কৃত কিংবা অন্তান্ত ভাষা হইতে আসে নাই, ইহ! দ্বেশজ, 

বগাদেশজ, ভারতদেশজ--এই সিদ্ধান্ত করিতে বিদাাবুদ্ধি-স।হসে কুলাঁয় নাই। এ কারণে 

'দেশজ' বতপত্তি কৌথাও দেখা যাইবে না । যেখানে প্রদত্ত ব্যুৎপত্তিতে পাঠকের সন্দেহ হইতে 

পারে, সেখানে ভ্রংশের ধারা-প্রকাশে প্রয়াস করিয়াছি । সন্দেহ ন। থাকিলেও ওড়িয়া, হিন্দী, 

মরাঠী প্রভৃতি ভাঁষা হইতে অনুরূপ শব্ধ তুলিয়াছি। সে সে ভাষায় কি বলে, তাহাও জানিবার 

প্রয়োজন হইতে পারে। যেখানে বুৎপত্তি নিত হইতে পারে নাই, সেখানে প্রশবার্থক চিছু (), 

কিংব| অন্ত ভাষার শব্দের সহিত প্রশ্নার্থক চিত দেওয়া গিয়াছে । 

অর্থ। সমুদ্বায় শবের মুখ্য অর্থ এবং অনেকের গৌণ অর্থও দেওয়া গিয়াছে। প্রয়োগে, 

কথায়, দৃষ্টাস্তে অর্থ পরিষ্ফট হইয়া থাকিবে। শ্রয়োগ দ্বারা কোথাও অর্থ, কোথাও বানান, 

কোথাও প্রচার কাল প্রকাশের প্রয়াস হইয়াছে । অবায় শবের ভাবার্থ অধিকরণ কারকে 

লিখিত হইয়াছে । যে সকল গাছের ও জ্ত,র বাঙ্গাল! নাম আছে, সে সকল বিনিশ্চয় 

নিমিত্ত ছুই একটা লক্ষণ দেওয়! হইয়াছে । পৰে 11019 06 316191) 117019) 78079. ০0 

71165. 11019 নামক প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে বৈজ্ঞানিক লেটিন নাম, কদাচিৎ ইংরেজী নাম 

উদ্পুত হইয়াছে। গ্রন্থ শেষ হইলে বিস্তারিত ভু'মকা ও ভ্রমসংশোধনপত্র প্রদত্ত হইবে 

টক। 

টাল ৰ | গ্রীযোগেশচন্দ্র রাঁয় । 



সাঙ্কেতিক অক্ষর | 

অঃ অমরকোষ। 

অঞ্চটাঃ অমর-কোষের টীকা 

ভটাচার্যয-পরিশোধিত )। 

অপ্রচলঃ অপ্রচলিত | 

অশিষ্ট ভদ্রসমজে অপ্রচলিত । 

আশ আব্বা । 
আদাঃ আদালতের ভাষায় । 

আন্তে বামন আপ্তে কৃত সংস্কঠকৌষ। 

আনা* আসামী। 

উ* ইংরেজী! 

উত উচ্চারণ । 

উদ উ্্। 

ও* ওড়িয়া। 

কবিকঃ কবিকভ' ণ-চণ্ডা । 

কৃততিঃ কৃতিবাঁস 'লং ''লঙবাঁকাঁ্খ, উতাদি)। 

গ্রাৎ গ্রাম্য, অশিক্ষিত নরনারীর ভাষায় । 

চঞ্ডীঃ চগ্ডীদাম। 

চৈ ৮ চৈতন্-চরিতামৃত | 

জমি; জমিদারী ভাষায়। 

তু* তুলনা কর, বিচাবে আন। 

নিঃ নিষেধার্থ শব । 

ণ. বিশেষণ । 

.পতু পতৃগীজ ভাষায় । 

পু পুংলিঙ্ঞ রূপ । 

(চন্্রমোহন | 

1 ভেমঃ 

গ্রঃ প্রয়োগ । 

প্রচলিত । 

গ্রাক 51 

বাঞ্ালা । 

বাঙ্গালা প্রাকৃত ( কথাভাষা )। 

বিপরীতার্থ শব্ধ । 

বৈদাকঃ বৈদাকশব্দসিদ্ধু (উমেশচন্দ্র গুপ্ত- 
| স্ডকলিত | | 

'প্রিচলঃ 

গা 

বা, 

বাঃ গা" 

(বিঃ 

অবায়। 

ভাব্চজর। 

মরাঠী । 

মীনণিকগাঙ্গলীর ধর্মমঙ্াল। 

সেদিনীকোষ। 

মা* যাঁবনিক ( আর্ধা ফার্সা )। 

শবকল্প;ঃ শবকল্পদ্রম। 
এবসাঁন শবাসার অভধান (গিরিশ বিদ্যা 

রত্বের )। 

শুংপুঃ শূন্তাপুরাণ। 

যা. বিশেষ্য । এটি 

বা, 

ভাঃ 

রি 

ূ মা 

| মেঃ 

সৎ সংস্কৃত। 

স* প্রা সংস্কৃত প্রাকৃত! 
স্ত্রী স্ত্রালিজ্ারুপ । | 

হিন্দী | 

হেমচক্দ্রকোষ | 

(ত০ 
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ব্য ভজো ; অন্ত বূগ পড়, পুড়ংপুড়)। | পটাদার ''৭. যে কাগড়ে পটা বসানা 

পট্-পটি .'ষ্য. পট্পট শব্দ, প£__কোড়ার । হইয়াছে। 

পট-পটি (তাঃ)--কড়।_-শির গ্রহারে চর্ম; পটুকা "'যা. (* পট-বস্তর। হি* ম* পটকা)। 

বিদীর্ণ হইলে । 

পট..ফ্য, (স*)। চিত্রপট । (পটে বস্ত্র 

চিত্র লেখ! হয় বলিয়া! )। পটুয়া.'ষা. ( স" 

_ নাম পটকার | বা, পট+উয়! )। পটকার, 

পট-লেখক। 

পট "ধাতু, (স* পুট ধাতু সংশ্লেষণে। পো 

ধাতু দেখ )। পটি_মিলিত হই, এক হই, 

সম্মত হই, প্রঃ_দামে পটে ন।। পটা॥ 

পা... ধাতু, (পট ধাতু আস্তে )। পটানা॥ 

পটকা...ষ্য. (স* পট ধাতু বিদারে )। পট শবে 

বিদীর্ণ হয় যাহা, অগ্রিবাণবিশেষ; মতন্তের 

উদরগ্ব বাঁযুকোষ। পটকা...ধাতু, পট- 

কাই_ রুপ ছর্বল হই। পটকাঁনা॥ রোগা- 
পটকা...ণ, বুগ্র ও রোগপীড়িত (সহচর 

শব )| 

পট-তাল.'ফ্য. ( স* )। তাল বাঁদ্যবিশেষ। 

পট-বণ্ধক "*ষা, (পাটা দেখ । হি*)। নির্দিষ্ট 

কালের মধ্যে সুদ সহিত আদল টাকা শোঁধ 

হইবে, এই নিয়মে বক । 

পট-মঞ্জরী...( স*)। রাগ-রাগিণী দেখ। 

পটল ..ষ্য. (স* পটল-_নেত্রপটল। পটোল 

নৃহে)। চক্ষু পাঁতা।-প্ঃ--পটল তোলা 

চোঁথের পাঁত। উপরে তুলিয়া মরা । 

পটা.“ধাতু, পট ধাতু দেখ। 
 পটাস্তর"'ষ্য. (স* পট+-অস্তর)। অন্ত চিত্র 

তুলনা, উপম! ! আঁপাঁ* ও*তে চলিত )। 

পটাশ...পট দেখ। 

পটী...ফ্য. (স" পরী । হি* পট্টী)। দীর্ঘ অংশ, 
রামের ক্ষেত্রের বস্ত্র কাগজের দীর্ঘ অংশ। 

কোমর-পটী। দীর্ঘ বন্ত্খণ্ড যাহ! অশ্বাদির 

দেহে বেষ্টন করিয়া! দেওয়। হয়। 

পটুয়া..“ফ্য. ( পট+উয়া )। পট-লেখক জাতি" 
বিশেষ; পটয্ত্রবিবুয়ী। (পাট দেখ )। 

পটোল-.“য্য, (স*। ও* গোটোন্ু, হি* পলৰল, 

মণ পভৰল্ঞ। সৎ পটোলঃদোষান্ 

গাটয়তি-_অ$টাঃ)। কুম্মাগাদি বর্গের ফল- 
শাঁকবিশেষ (11101103810858 410102)। 

পুং স্ত্রী গাছ পৃথক, ফুল শাদা, দল কেশবৎ 

ছিন্ন। পাতা তিন্তু; ফলও তির্তট কৃষিগুণে 

শ্বাছু। 

পট .'ষ্য, (স* পটঃ পেষণপাধাণে স্রণাদী নাচ 

বন্ধনে । চতুষ্পথে তু রাঞ্জাদিশাপনাস্তর- 

গীঠয়োঃ মেঃ পট-খিলাপট, পটা, 

চতুক্পথ, পাটা, পীড়িত অন্তান্য অর্থও 
আছে, যথা, নগর, উত্তরীয়াদি ( এক-পাটা, 

দৌপাট। ), উষ্ধীষাদি (পাগড়ী), কৌধেয় * 

বা রেশম, ইত্যাদি । পট বস্ত্র, পট উষ্ণীষ 

অর্থ লইয়! কয়েক শব্দের সহিত সমাঁস হয়। 

তখন অর্থ, শ্রেষ্ঠ বা প্রধান )) শ্রেষ্ঠ, ধিনি 

পট-_পাঁগড়ী রাজার নিকট পাইয়াছেন, 

গঃ_-পট-নায়ক-_-উপাধিবিশেষ ( চৈতন্ত" 

মজলে পট্টন! ), পটদেবী--যিনি রাজপাটে 

বসেন, বা* পাটরাণী। পাট দেখ। 

পা,...ফ্য, (ভি*। স* পট-বন্্র হইতে )। 

মোটা লোমশ বন্ত্রবিশেষ। 

পঠন.."ফ্য, (স*)। পড়া (পড়া )। পঠন- 

পাঠন...ফ্য নিজে পড়। অন্যকে গছ়ানা। 

পড়-'ধাতু, (স* পত ধাতু হইতে চাঁরি 

৬৭ 



ভাষাতেই পড় ধাঁতু। চারি ভাষাতেই গড় 

ধাতু নানার্থ হইয়াছে। স* পত ধাতু 

গতি, পতন, ভ্রংশ, খরশ্বর্য, ম্ৃতি )। পড়ি 

নিয়ে পতিত খখলিত চালিত হই, প্রঃ-- 

গাছ হইতে ফল পড়ে, ভাঙা। ছাদ হইতে 

ইট গড়ে, খালটা দুরে নদীতে পড়িয়াছে; 
আকাশ হইতে পতিত বুট হই, প্রঃ জল 

পড়িতেছে, চৈত্র মাসে শিল পড়ে) নিষ্কাস্ত 

হই, গ্রঃ-+শিরা কাটিলে রন্তু পড়ে) পা" 
নত হই, পাঃ--পায়ে পড়িয়। ক্ষমা চাহে; 

আকীস্ত হই, গ্রঃ-জরে পড়িয়াছে; 
নিক্ষিপ্ত হই, পঃ-_-ভাগাড়ে গোরু পড়িলে 

শকুনি উড়ে) মধ্যস্থ হই, াঃ-দাদা 

পড়িয়! বিবাদ ভায়া দিলেন; ধৃত হত 

হষ্ট, গ্রঃ-_জালে মাছ গড়ে ) আকুমণ লুঠন: 
অভিপ্রায়ে উপস্থিত হই, গাঃ--বাঁড়ীতে 

ডাকাইঘ পড়িয়াছে ; উপত্থিত হই, ৫ 

সশ্থার সঙ্গয় বালিগ্রামে পড়িবে, বাধা, 

গড়িয়াছে, কথাট! মনে পড়িল না; উৎপন্ন ৷ 

হই, প্রঃকাসন্দিতে থে পড়িয়াছে; 

. আরম্ভ হই, প্রঃ--শীত পড়িয়াছে ; হই, 

ঘট, প্রঃ-_স্থুখের সময় পড়িয়াছে, দোঁড়ী 
ভিজিয়া টান পড়িয়াছে; স্পৃষ্ট হই, 

পঃ--থাঁলায় হাত পড়ে নাই (নূতন 

আছে ); বিবাহে দত্ত হই, প8--কন্তাটি 

দুঃখীর ঘরে পড়িয়াছে; জাতিচ্যুত হই, 
গ্রঃ-্জাতিতে পড়িয়াছে; ব্যয়িত হুই, 

প্রাঃ--ঘর করিতে শত টাকা পড়িবে) হস্ব 

হই, রুমি, ৫12--বেল| পড়িলে, বেড়াইবে, 

জর পড়িলে উঠিবে) ধার ভৌতা হই, 

প্রঃ--কাটারীর ধার পড়িয়া গিয়াছে) শৃন্ত 

হই, পরঃ-_বাড়ী পড়িয়া আছে; অক্ষ 

শব )। ক্ষতি, হা 

| থাকি, প্রঃ-জমি গড়িয়া! থাকিলে উর 
ূ হয়; অনাদায় হই, প্রঃ--ধানের ব্যবসায়ে 

| টাকা পড়ে না (তু* ডুব ধাতু), বাঁকি 
পড়িতে পারে; গণিতে ফল আসি, প্রঃ 

সোনার রতি গড়ে তত ( শুভগকরী )) ব্যয় 

গণিলে মুল্য হই, গ্রাঃ-কলিকাঁতা হইতে 
আনাইলে জুতার দাম ছয় টাক! পড়িবে; 

ংশে প্রাপ্য লব্ধ হই, প্রঃ--গ্রত্যেকে 

পাঁচ টাক! পড়িবে? নির্মাণ ব্যয় হই, 
প্রঃ--ঘ্টা ঢালিতে পাঁচ টাক! পড়িবে | 
ইয়! গ্রত্যয়াস্ত পদের পরে বসিয়া, পড় ধাতু 
সে পদের মৃলার্থ দৃঢ় করে, গাঃ_ শুইয় 
পড়, বসিয়! গড়, উঠিয়। পড়, নামিয়। পড়, 

' হইয়া! পড়িল, ইত্যাদি। পড়া, গড়ন। পড়ন 
যা .,নির্মাণব্য়,দুর হইতে আনয়ন-ব্যয়দমেত 

র মূল্য। পড়তা...ষা. দ্ুতবীডাদির দান, 
| পতন, সৌভাগ্য-উদয় ; আনয়ন-বহন-ব্যয়, 

| সমেত মৃল্য। পড়তি "যয. ক্ষতি, হানি। 
ূ ( তু* ঘাটতি )। পড়তি-ঝাড়তি ...ষ্য, (সহচর 

হাস। পড়ুন্-''বহনাঁদি-বায়- 

৷ সমেত মূল্য । পণ স্ত'',ণ, যাহ! কমিতেছে, 

8-পড়ন্ত রোদ। পড়া-'ণ. গািত, 

অক্ষ গ্রঃ__পড়া জমি । পড়)য়া, পড়ো " 
ণ্ (স* পতিত )। পতিত, শুন্য, গর 

পড়ো বাড়ী। পড়া-''ধাডু (পড় ধাতু 
আস্তে )। পড়ান! ॥ (এই ধাতুর পদ কদাচিৎ 
লাগে )। 

পড়, পঢ়...ধোতু. (স* পঠ ধাতু। প্রাচীন বা" 

আদাঁ* ও* হি* পড়, ম* গট ধাতু )। গড়ি 
পর়ি_পাঠ আবৃত্তি অভ্যাস করি। গড় 
পঢ়া। লেখাপড়া করা-_লিখিতে পড়িতে 

শেখা মন গড়ী-_ম্ব আবৃত্তি বরা) মান! 
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পড়িতে পারে-এব আবৃত্তি করিতে) | গড়া, প়া-''ষ্য. (স* পটহ )। আনদধ বাদা- 

প্রত্যহ পড়িলে পাঠ মনে থাকে - অভ্যাস । 

জল-পড়া॥ তেল-পড়া '“ষ্য. ষে জলে তেলে 

মন্ত্র পাঠ করা হইয়াছে। গড়ীয়া, পড়ীয়ে "' 

প. (পড়া+ঈয়)। পঠনশীল। পড়ুয়া, 
গড়ো,,.ফ্য. (পড়! +উয়া)। পাঠক, ছাত্র। 

পড়া, পঢ়া.*' ধাতু, (গড়, পড় ধাতু আস্তে)। 

পড়াই, পড়াই-পাঠ করিতে শিখাই, 

ুমন্ত্রণা দিই। পড়ানা, পড়ানা॥ পাখী 

পড়ান।--পাঁধীকে শব আবৃত্তি করিতে 

শেখান! । পাখী-পড়ানা কর-_পাঁখী যেমন 

ন! বুঝিয়া যাহা শোনে তাহা আবৃত্তি করে, 

তেমন করিয়া লোককে শেখান! । 

গড়, গড়-পড় “ব্য, (পটু দেখ)। সময়: 

ব্যাপী বিদারণ শবে, ওপ-কাপড়খানা 

পড় পড় করিয়! ছি'ড়িয়। গেল। (কিস্ত, 

পট্পগট করিয়া--পুনঃ পুনঃ পট্ শব 

করিয়া । দোঁড়ী পট্ করিয়! ছিড়ে, পড়, 

করিয়া ছি'ড়ে_পট্শব্দ ক্ষণিক, পড় 

শব দীর্ঘ )। পড় পড়াঁনি। 

পড়তা, পড়তি ...পড় ধাতু পতনে দেখ। 

পড়ন...পড় ধাতু পতনে দেখ । 

পড়শ ..ষ্য. ( স* পটাব্বাসী, প্রতিবেশী__পড়শী 

হইতে )। গার্খ, প্রতিবেশী, পাঃ_পড়শের 

গা লোক । পড়শী-.ষ্য. পটীবাপী, প্রতি- 

বেশী। (পাড়া-পড়শী দেখ)। 

গড়া-.'গড় ধাতু দেখ। পড়া, পড়ুয়া, 

পড়ো... (গড়া উচ্চারণে ড়! দীর্ঘ হয়। 
ও* পড়িআ)। পতিত, পরিত্যন্ত,৩1১-পড়া 

জায়গা, পড়াতে গৌরু চরান!_-ক্কষি পরি- 

| 
পি 

বিশেষ, গাঃ--মঙ্গল পড়! (কবিকঃ)। 

পড়া, পড়াংসপড়াং..'ব, (পড়--আম-- 

শবে )। প্রহারে পট্ শবে, গ্রাঃ--পড়াং- 

পড়াঁং করিয়া বেত মাঁরা-টান দ্রব্যের 

প্রহার শব্দে । পিড়িং-পিড়িং দেখ । 

পড়াশ'“ব্য' ( পড়--আশং-শবে )। প্রহারে 
পটাশ শবে । 

পড়িছ৷.. ষ্. (স* পরিজা-_যাজ্তিকে পরিচারকে 

-মে১। ও* পড়িজা )। পুঙজা-পরিচারক, 

প্রঃ--চৈ: চঃ, চৈতন্তমঙ্গল) প+--পুজা- 
চ্য্য! হরিবেক যত দেবালয় (চৈতন্যমঙ্গল)। 

(ভুলে আচর্ধ্যা )। 

পড়ি-নাতি...ফ্য, (স* গ্র-নপ্ত'। আসা" পরি- 

নাতি, ও* পণ্-নাতি, ম* পণ-তু)। প্রনপ্তা, 

নাতির পুত্র, প্রা কৃষ্ণ বলেন ধরব তুমি 

ব্রহ্মার পড়ি-নাতি (চৈতন্তমঙ্গল)। স্ত্রী* 

পড়ি-নাতিনী (অগ্রচলঃ)। 

পড়িয়ান, পড়্যান..'ষ্য, (সং প্রতিমাম )। 

দাড়ীপাল্লার ওজন করিবার বাটখার!।'"* 

ষ্য. (স* প্রতিবাণি। স" বাণি--তাত 

বোন । ও* পড়িআন ; হি* বাঁন। ভার্ণী; 
ম* বাণ! । স* শ্রতিতন্ত্র শবেরও অপত্রংশ 

হইতে পাঁরে। বাণতে ও*তে ভরণি শবও 

চলিত আছে । ভরণি--যাহ! হবার ভরণ-_. 

পুরণ হয়)। তাতের টানার তির্যক স্থৃতা। 

টানাপড়িয়ান কর|--এদিকে ও দিকে ঘোর! । 

পড়িয়াল..ফ্য, (স* পট- গ্রীম+আল-_. 

গ়ীআল )। গ্রীমের গটীর মণ্ডল ব| কর্তা 

পদবীবিশেষ। 

ত্ন্ত ক্থানে, পড়ো! বাঁড়ী-বাঁসপরিত্যন্ত | পড়ুয়া, হি ষ্য. পড়া +উয়া ) ৷ পাঠর্থ 

বাড়ী। 
ক: 
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পড় ' ধাতু. (ঘ' পঠ ধাতু । পড় ধাতু দেখ )। | গডিআ ম* পড়ীত)) স্বধর্ম কিং! ্বজাতি- 

পড়ি--পাঠ করি। পড়া ॥ পড়...ধাতু (পড় ভরষ্ট। 

ধাতু আস্তে | পঢ়ান| |, প্রঃ-অব হি-মদন | পতিয়...ধাতু, (* প্রত্যয় হইতে। হি*)। 
পঢ়ায়ব পাঠ (বিদ্যাপতি )। (অপ্রচলঃ)। ; পতিয়াই- প্রত্যয় যাই। পতিয়ানা। 

ঢ়।...ফ্য. (স* পটহ )। গড়া নামক আনদ্ধ : (প্রাচীন বা" )। 

বাদ্যবিশেষ। পততন...ফ্য. (স*-্নগর | তু" আঁ" বতন-. 
'ণ...ফ্য. (স*)। কুড়ি গঞ্ড। বা চারি বুড়ী। জন্মভূমি )। নগর, প্রঃ বিশাখা-পত্তন; 

পণকিয়..'ষ্য. (স* পণক+বা" ইয়া)। | স্বাপন, আর্ত, গ্রঃ$_গোড়৷ পত্তন কর!। 

গণসন্বশ্ধীয় গণিত। পণ..ষ্য (স*)। | (পাঁতন হইতে 1)। 
মূলা, প্রঃ কন্াপণ) প্রতিজ্ঞা পর । পত্তনি..“ফ্য. (স* পত্তন_নগর)। ইংরেজ- 
ধন্ুকভাঙ্গা পণ। পণ ফাজিল...বিকয়ের | রাঁজ হইতে প্রাপ্ত গ্রীমাদি যাহার কর দিতে 

পর যে টাঁকা উদ্বৃত্ত হয় (আদাঁঃ)। হয়। পত্তনি তালুক."'পত্তনি। পত্বনি-দার 

"৭. (স*)। নিক্ষল। '**্ষ্য, (ফা* দীর)। যিনি পত্তনি লইয়া- 

গ্িত...ণ. (স*। পঞ্ডা_ শীল্জ্ঞান+ইত)। ] ছেন। দর-পত্তনি ' ষ্য. (ফা* দ্রর__অস্তঃ- 

শান্ত, বিদ্বান) সংস্কতভাষ|জ্ঞ) ধর্ম | বর্তী)। পত্তনি-দারের অধীনস্ব পত্তনি। 
পঞ্ডিত। পণ্ডিতাই ''ষ্য. (পঞ্ডিত+আই || সে-পত্তনি 'ষ্য. (ফা* সে_তিন)। দর 

তু* বাঁমনাই। আসা* পঁড়িতালী--যেমন | পত্তনিদারের অধীনত্ব পত্তনি। 

নাগরালী )। পাণ্ডিত্য-প্রকীশ | পঞ্ডিতি... : পন্তি (গ্রা*) "'পথ্য। 

ষ্য. (গণ্ডিত+ই)। পাণ্ডিত্য। পঞ্ডি হী... | পত্র ''ষ্য. (স*)। পাত; লিপি, অঙ্গীকার 

ণ. (পন্ডিত+ঈ)। পণ্ডিতের যোগ্য। কিংবা! আদেশ-লিপি, গুঃ--দান-গত্র, 
তক! (প্রা “'ষা. (স* পতাকা )। পতাকা | |. বাটোয়ারা-পত্র, বিকুয়-প ৪, যৌতুক-পন্র। 

ধ্জ|-পতকা......ফ্য,. (সহচর' শব্দ)। ] পরত্রপাঠ..'ষ্য. (স")। পত্রপঠন, গাঃ-- 

পতাকা। .. পত্র-্পাঠ আসিবে -পত্র পড়িবামাত্র 

'তঙ্গ...ফ্য. (স* পতঙ্গ, পতঙ্গিকা )। শর | বিলম্ব ন! করিয়া । পত্রী .ষ্য. (ন')। লিপি। 

কাঠির মাথায় বদ্ধ তালপাতার রচিত পুণ্প । পত্র-.'ষ্য. ( স* পাত্র--ভা্, কোষ হইতে )। 

বাণ; ছেলেদের খেলানাবিশেষ, ইহা; সমূহ, প্রঃ_তৈজমপত্র__তৈজস পা্জাদি, 
খেজুরপাতা৷ তাঁল-পাতা। বাশের বেতীর | জিনিষপত্র- দ্রব্যাদি, কাগজ-পত্র-_কাগজ 

রচিত পুঙ্গবিশেষ, বাতাসের মুখে ধরিলে : ইত্যাদি । (সমূহ অর্থে পত্র শব ও*তেও 
ঘুরিতে থাকে ; বকম গাছ ( দেখ )।, আছে )। 

তর-.'ষ্য. ( স* প্র )। ধাতুর পাতল| পাত, | পত্রিা-..ফ্য. (স* পতঙা-_পক্ষী )। শাখা- 

ধাতুর সরু ছোট পাত। শরয়ী বর্গের পক্ষীবিশেষ। অন্য নাম 
[তিত'"'ণ. ( স*)। অকৃষ্ট (গড়া দেখ । ও* : বীশপাত! পাখী (দেখ )। বড় পত্রিঞ্ঞা'" 
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মধুপায়ী কদর পগ্রবিশেষ (3106-051190 
[)08-6891, 0161073 01)111010611919) | 

[..'ফ্য, (স)। রাস্তা) উপায় । পথ-কর .'ষ্য. 

পথ-নির্মীণের নিমিত্ত টেকস। ঘোর পথ, 
ঘোরা পথ "যে পথে গেলে ঘুরিয়া যাইতে 

হয়। সোজা পথ...খজু পথ। হাট! পথ... 

যে পথে হাটিয়া যাইতে হয়। কু-পথ..“ষা, 

( ন*)। কদর্য পথ। স্বপথ '.ষ্য. (সং)। 

সুগম পথ, শ্রেষ্ঠ পথ | (স* পথিন্ শব 
সমীসে শেষে বসিলে পথ হয়, যেমন 

ৃষ্িপথ, সৎ-পথ )। 
শন 'ষ্য. (স* প্রশ্থান)। প্রস্থান, ।2-- 

কৌতুকে উলুকে চেপে কৈলাগ পথান 
(মাঃ)। 

/ (গ্রা* পত্তি).*'ষ্য, (স*_হিত, রোগীর 

যোগ্য ভোজ্য )। 

:--জর ভোগের পর পথ্য করিয়াছেন__ 

অন্ন পথ্য। (কিস্তু, কুপথা, সুপথ্য শবে 

সংস্কৃত অর্থ দেহের অহিতকর হিতকর 

ভোঙ্য অর্থ আছে )। 

'“ষ্য.( স*। পদ--শব্ধ, বাকা, ব্যবসায়, 

গ্রদেশ, পাদ, পদচিহ্ন, খ্বান, প্লোকপাদ 

গ্রভৃতি অর্থ--মেঃ)। চরণ ? পদদ্ধয়-বিস্তার 

গ্রদেশ ব| অধিকার; সম্মানস্থচক অধি- 

কার) বাক্যস্বিত শব; শ্লোক ও গীতের 

তুর্থাংশ। প্রকরণ, বিষয় । পদার্থ '.ষ্য 
'স*)। শবের অর্থ; বন্তু। পদক.'য্য 
 স*)। সারণী; কণ্ঠের ভূষণবিশেষ। 
বি... (স)। পথ; অবস্থা) অধিকার) 

ঘধিকারহচক সংজ্ঞা বা উপনাম, প্রঃ 
পদবি রায়। 

বজ ''বা, (স* পদব্রজ্যা। স ব্রঅজ--গোষ্ঠ, 

বাশতে অন্ন-ভোজন, 

ূ 
॥ 

] 

1 

পথ)। পদ দ্বারা গমন, গপ2--পদত্রজে 

আসা--হাটিয়া। 
পদী ''যা, পদ্মিনী বা পদ্মাবতী নাম সংক্ষেপে । 

(২) অন্ত নাম পেদো-পাদ-গণ্ধ হইতে । 
ও* নাম পাটরা-_ অর্থাৎ পাদ-র!। দৃচপত্রী 
ষট্পদ্ীবিশেষ (1,207 ঠ110)। লাল, 

কিংবা হলুদাবর্ণ, তাহাতে কাল ফুটকী; 
কিংবা! কৃষ্ণবর্ণ তাহাতে শাদ। লাল হলুদ! 

ফুটকী থাকে। গুড়ি গুড়ি চলে, সুন্দর উড়ি- 
তেও পারে। বাগানে শসা কুমড়া প্রভৃতি 

গাছে থাকে। ইহার পোঁক] (18778) 
জব-পোকা খাইয়! ফেলে। এক জাতির 

দেহে ফুটকী থাকে না৷ পোকা দেখ। 

গদীপ (গ্রা*).*ষ্য, (স* প্রদীপ । পালি 

পদীপ। গ্রা* পিদিপ, পিদিম )) প্রদীপ, 
প্রা শুং গুও। 

পদ্ধিৎ (গ্রা* )-''য্য. ( স* পদ্ধতি )। বংশ- 

বাচক উপনাম ব! পদবি | 

৷ পল্প"“ষ্য. (স*। পালি পছুম | আসা পছ্ুম। 

ও* পদ্ম)। পঙ্কজ প্রসিদ্ধ পুষ্পবিশেষ 

(19085) শ্বেতপন্ম রন্তুপদ্মা এক জাতির 
( বিত1001101817 95060109010) ) ছুই 

জাত ( %81190 )1 (রন্তুপদ্া-রন্তুক্ল 

গ্রা* রন্তুকম্বল। নহে) । গদ্না গ্রীষ্মকাল হইতে 

ফুটিতে থাকে । কাঁচা ফল মানুষে খায়। নীল- 
পদ্ম-.'ষ্য. (স* নাম নীলোতপল )। পঙ্কজ 

নীলবর্ণ শালুকবিশেষ (13501011258 
90611915 )। ( শালুক-ফুল শাদা) রন্তুকমল 

শানুকের, তুল্য, কিন্তু, রন্তবর্ণ; নীলপঞ্প 

বা নীলকমল শালুকের তুল্য, কিন্তু নীল- 
বর্ণ)। অন্য নামু নীলকমণ। ঠ্হার ছুই 
জাত আছে। এক জাতের ফুল ছোট, 
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আ.নীল) অন্ত জাতের ফুল বড়, নীল। | গনর (গ্রী* পনের )...৭. ধ্. ( স* পঞ্চাশ । 
বড় নীলপদ্ম সাধারণ নহে। স্বল-পদ্ম ''ষ্য, 

(স*। স্বলপণ্ম । অন্ত স* নাঁম পদ্মচারিণী | 

স্বলকমল--ভাবপ্রকাশে তথাপি নাম 

পালি পন্নরস। ব্যাকরণ দেখ )। পচ 

অধিক দশ-সগ্্যক,-সঙ্খা ; ১৫। পনরই, 
পনরই...সৌর মাসের পঞ্চদশ দিন । 

গুলি পুরাতন সংস্কৃত নহে )। জবাঁদিবর্গের | পনা.”' প্রত্যয়, (স* পণ-_ব্যবহীর)। ব্যবহারে, 

ক 

প 

(131915085 10009- পুণ্প-ক্ষুপবিশেষ গ্রাঃ-্গিরীপনা। 

01115 )। গাছ ৫৬ হাত উচ! হয়। বড় বড় । পনা...প্রত্যয়. ( ফা* পনাহ্। তু* স* পা ধাতু 

গাঁতা। শরৎকাঁলে ফুল ধরে। এই ফুল 

গ্রথমে শাদা, পরে পন্মবর্ণ হয়। ( এই হেতু 
পালনে )। আশ্রয়ে, ৩: জাহা-পনা-- 

পৃথিবীর আশ্রয় ( বাদশাহ সম্বোধনে )। 

স* নাম পদ্মচারিণী )। পদ্ব কাটা .'ষ্য. (স* | পনীর...ফা, (ফা*)। গোবৎসের আমাশয়- 

পদ্ম কণ্টক,পন্মসিনী-কণ্টক)। ত্বকরোগ-বিশেষ 

(14010017 

কাটার মতন দেখিতে বলিয়! নাম। পদ্ম-. 

কাঠ '.ফ্য. (স*)। পন্মতুল্য সুগণ্ধ কাষ্ঠ- 

রস দ্বারা কাটান! দুধের ছেনা (019636)। 
09011198115 ) পদ্মণ।লের | পনে (গ্রা*.*ব্য. (পরে-_অপত্রংশে )। পরে, 

প্রঃ-সময় থাকিলে পনে কর! যাইবে, 

গেলে পনে দেখা যাবে। 

বিশেষ । পদ্মগুলঞ ''গুলগ(্রেখু। পদ্মনাভ | পনের..পনর দেখ। 
শষ্য. (স*)। বিষু। শয়নে পদ্মনাভ"' | পন্ব...ফ্য. (স* পথিন্ শব্ধ হইতে স* পম্থাঃ। 

শয়নকালে পন্মনাভ-( বিষুুর এক নাম)। 

স্মরণ) শয়ন। পদ্রাগ-*ষ্য. (স*)। 

লাল পদ্মতুল্য বর্ণবিশিষ্ট মাঁণিক্যবিশেষ | 

(90171 1) )। পদ্মবীজ."ষ্য, (স)। 

গদ্মের ফল। এই ফল বীজের মতন বলিয়া 

পন্বা হইতে )। পথ্থ, গ$--পন্থ বিপথ নাহি 
মানে (জ্ানদাস )। (অগ্রচলঃ)। পন্বা.''যা. 

(সং পন্বাঃ)। পথ, উপাঁয়। পন্থী-.'ণ, 

পথধারী, প্রাঃ--কবীর-পন্বী। নানক-পন্থী, 
থিষ্টপন্বী। 

নাঁম। পর্সনী "ব্য. (সং)। সঃ গল্মগাছ | পব্ব...পর্ব দেখ । 
বা পদ্মের ঝাড়, যাহাতে পদ্ম ধরে। বা*তে | পব্বত...পর্ত দেখ । কথায়, হাত বাঁড়িলে 

(প্রায়ই) পদ্ম । (এই রূপ, কমলিনী, মৃণা- 

লিনী)। পদ্ম ''ণ. (পল্সের তুল্য বহুল 

বলিয়1)। বহুদল, গঃ--পদ্ম-করবী, পদ্ম- 

জবা। 

ন...ফ্য. ( ই* 0০৫ )। ইংরেজী পাউ- 

প্রতিমান। ইহার ওজন এক ডবল পয়সা- 

কম আঁধ শের। পনী-"'ণ. (পন+ঈ)। এক 

পব্বত-হাঁতে এত হ্বর্ণমুদ্র। আছে যে, 

ঝাঁড়িলে তাহা পর্বতগ্রমাণ হইতে পারে 

(স্তুতিতে)। 
গমেটম..“ষ্য. (ই* 001080010. অন্ত নাম 

0017800| লেটিন 7০0)010--আপেল 

বা সেও ফল। পুর্বে এই ফল হইতে গমেটম 
ইইত)। কেশের নিমিত্ত ঘ্বতবিশেষ। 

গন ভারবিশিষ্ট, গঃ--১৬ পন্ট কাগজ-যে | গম্প...ষ্য, (ই* 00010) | উপরে জল তুলিবার 
২০ দিস্ত! ব1! ১ রিম কাগজের ওজন ১৬ পন। কলবিশেষ,। বোমাকল; পাত্র বায়ুশু্ 
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স
স
 

করিবার যুঝ্লুৰিশেষ। গপ্প, পল্প-জুতা, পয়সা..'ষ্য.(স* পাদ হইতে পাই; পাই" 

গম্প-বৃ.'ষ্য, (ই* 2109) 00010০52০9)। সদৃশ-__পাইস|-পিয়স! | হি" পৈসা? ও, 

তলা-পাঁতল! চটা জুতা বিশেষ । পইসা, ময়মনসিংহে পইস| )। এক আনার 

পয়..“ষ্য, (স* ভগ--সৌভাগ্য ॥ ভগ-_ভয়-7 চতুর্থাংশ মুদ্র।। পয়সা-আলা*'ণ' (আল! 

গয়। তূ* ম* পায়গু_ভাগ-গুণ)। সৌভাগ্য! ;. বিশিষ্ট )। ধনবান্। পরসাকিয়া, পর়- 

পয়মন্ত...ণ. (পয়+-মস্ত)। সৌতাগ্যবান্। |] সাক্যে'ণ (পয়সা+ক+ইয়া)। ভুঃ 

(নিষেধে, অগয়া..*ভাগ্যহীন, লক্গীছাড়া)। পণকিয়া, শকিয়।)। এক পয়স। মুল্য 

পরগন্থর (গ্রা* পগন্থর) "'ষ্য, (ফা')। মুসলমান | যার, প্রঃ-পয়সাকিয়া হত! ৷ পয়সাঁনিয়া 

ধর্মে ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিষ্যদবস্তা। | *খ* গৈয়দাকিয়া রুপাস্তরে। তু* কড়া- 

পয়জাঁর..'ষ্য. (ফা'ট। চটী ভুত! | পয়জার... ূ কিয়া_-কড়ানিয়! )। পয়সাকিয়া। প্রঃ 

ধাতু, গয়জারি__টটাজুতা দারা প্রহার করি। | পয়সানিয! টিকিট। পাই-পয়সা.,পাই 

পয়জার।॥ পিয়াজ-পয়জার...ব্য. (পিয়াজ, দেখ। 

গ্যাজ ..পাোছুকা। অতএব সহচর শবা)। | পর়ষটি ''ণ,ষ্য. (স* পঞ্চষ্টি)। পাঁচ অধিক 

পাদুকা প্রহার । ৷ ষাঁটি সঙ্্যক,-সঙ্খ্যা ; ৬৫। 

পরতাঁরিশ -'৭, ষ্য. (স* পঞ্চত্বারিংশৎ | পঞ্চ" | পয়াড় “'ষয. (স" প্রবাহ )। আলির উপর দিয়। 

চাঁিশ_পীয়ভাল্পিশ)। পাঁচ অধিক. জলজোত, প্রঃ--অতিবৃষ্টির পর গ্রামে 

চল্লিশ সঙ্্যা,-সঙ্যক ) ৪৫ । পয়াড় বহে। 

পত্র... ফ্য. ণ, (স*পঞ্রত্রিংশৎ)। পাঁচ ূ পয়ান যয. ( সং গ্রযাণ) প্রত্থান, গমন, 

অধিক ত্রিশ-সঙ্থ্যা,-সঙ্খাক ) ৩৫। 

শৃং পুঃ। 

পয়দা '.ণ. (ফা*)। প্রস্থৃত, জাত ।. 

পয়দ্বল...পায়দল দেখ) পদাতি, প্রঃ 

গ্ঃ+একলি কয়ল পয়ান (বিদ্যাপতি)__ 

একলা! প্রয়াণ করিল; হংসাঁদিক পয়ানা 

(খনা)--হংস-শ্বীস। প্রাণত্যাগ ) বিজয়! 

দ্রশমী দিনে করিল! গয়ান ( চৈঃ চঃ)। 

পরান, পৌঁয়ান.“ষ্য, (স* পৰন। যথা, পৰনং 

কুস্তকারস্ত পাকস্থানে-_মেঃ। আসা" পাগ- 

শীলি। ও* উহ!_স* উতা-চুল্লী। হি" 

আঁব। ও* উত্তেই-__স* উদ্ধান বা উনান)। 

কুমারের বাঁদন গৌড়াইবার বৃহৎ চুলী। 

পয়ান-শালা, পোয়ান-শীল-''যেখানে পয়ান 

আঁছে। ইহার উপরে চাল থাকে। 

পয়ার-..ষ্য. (স' পদ+বা 
আঁর-_বিশিষ্ট অর্থে 

ও* পআর ]ু। পর্দবিশিষ্ট রচনা, বাঞালা 

ছন্দ-বিশেষ, ইহাতে চৌন্দ অক্ষর থাঁকে। 

পয়নাল।...ফ্য, (স* পয়ঃনালক )। জলনির্গম- 

প্রণালী। পর়নালী..ষা. সরু জলনালী 

(& ৮2061-0195 )। 

পয়-পয় '“ব্য. ( স* ভূয়ঃ ভূয়; )। পুনঃ পুত্র 

বারস্বার, গ্রঃ--পয় পন বারণ করা। 

পয়মাল...ণ. ( ফা" পাঁএমাল। পা, পাএন 

স* পাদ-_পাঁয়)। পদ দ্বারা মর্দিত ) বিন, 

€1১--ফশল পয়মীল করা। 

পয়লা, পইলা.*.( পহ্িল। দেখ )। প্রথম 

দিন, প্রথম। 
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পর..ধাতু, (সং পরিধা ধাডু। পরিধা_ | করি।পরথা.॥ সোন! পরথা.''সোনার গুণ 

পরি-হা--পরি-হি_-পরি। তু" স* দ1-বাঁ* | পরীক্ষা । পরখ-দার.''্য. (ফা* দার)। 

দি, স* প1--বাঁ* পি ধাতু | বা* পরা, ও* ! গপরীক্ষক। পরখা'.'ধাতু, (পরথ ধাতু 

পিণ্ধা (স* পিধান ), হি* পিনহান। (স*] আস্তে )। পরখানা ॥ 

পি-নাহ) ব| পহিরাঁনা, মণ নেসনে)। পরি | পরগনা ''ষ্য. (ফা* গরগনা। স" শ্রগণ )। 

-.পরিধান, দেহে ধারণ করি, প্রঃ--কাপড় | জিলার ভাগ, রাজস্ব অনুসারে গ্রদদেশভাগ। 

পরা, জুতা পরা। পরা ॥পরন "'ফ্য. পরিধান, | পুর্বকালে কয়েকটা! ডিহি লইয়া! পরগন 

গ্রঃ__পরনে ধুতি । পর! ''ধাঁতু, (পর ধাতু; হইত)। 

আস্তে )। পরাই-পরিধান করাই; প্রবিষ্ট : পর গাছা-'পর দেখ। বন্দ দেখ। 

করাই, প্রঃ_চুঁচে স্থৃতা পরাও। পরানা ॥ ; পর চালা." 'চালা দেখ । 

পর...য্, (স* গ্রহর। ও* পহর। পহর দেখ)। | পর-চুল, গর-চুল|-"*ষা, ছন্পবেশ নিমিত্ত পরো 

প্রহর, প্ঃ__ছু-পর বেল!) চারি পরে সাত | টুল। 

ডিঙ্গ! করিয়। নির্মাণ (কৰিকঃ)। গরজ 'রাগরাগিণী দেখ । 

পর ..ব্য. ( স* উপর)। উপর, প্রঃ রাস্তার | গরট। “'য্য' ( হি' গরাঠা, পরাঠ।। গর গর-. 

পর দিয়া নাল!। (রাে প্রায় অগ্রচলঃ)। ।  আটা-পরাটা)। গমের আটার গর পর 

(পদ্য )। স্বাপিত ও ঘিয়ে ভাজা পিষ্টকৰিশেষ, প্রঃ-. 

পর...ণ. (স* )। অন্য, ভিন্ন, গ্রঃ-পর কাজ, | পাঁক করে পাদ্মণী পরট। পিঠে বসি (মাঃ) 

পর গাঁ, পর-বশ। পর .'য্য (স*)। শত্রু, পিঠে-গিঠা। 

প্রঃ_পর-্দল; অন্য ব্যন্তি, প্রঃ-আপ- : গরণ "গর ধাতু দেখ। 

নার পরের কাজ। পর-গাছ।..ঘ্য, অন্য | পরত “ষ্য. (স* প্রতি_ব্য.ব্যাবুভি, 

গাছে জন্মে বে গাছ ( বন্দা দেখ )। ব্যাপ্তি। হি*)। ভাজ, প্রস্ত। (পরল 

পর.ধ্য, (ফা*। তু* স*'পল)। পাখীর; দেখ) । 

পালথ। (ও*তেও চলিত। টাকায় ফইর)। | পরতাল*'ষ্য (স* পরতৌল)। ুর্বা 

পরং...ফ্য, (স* প্রহরণ__তাঁলভেদ! কিংবা স* |. তৌলন, মাপন, ৩/পরতাল জ।রগ | 

প্রব্ধ)। ঢাক চৌল প্রভৃতির বাদ্যানগুকার। | পরতাল "ধাতু, পরতালি-পুরবার তৌগ 

পরকলী...ফ্য, (ফা* পরকাল )। কাঁচ; ডাক! করি, মাপি। পর্তাল! ॥ পরতালা.''ধাতু 

সাজের মাঝের কাচের আরশী | (পরতাল ধাতু আস্তে )। পরতালানা। 

পরকিৎ (গর) “যা, (স* প্রাক্কৃতি )। প্রকৃতি, ( পরভীত...ণ, ( স* প্রতীত )। প্রহীত, গা 

স্বভাব, গঃ--লোকের পরকিৎ এমনই | প্রাচীন পদে। 

বটে। পরতেক,...ণ (সৎ প্রত্যক্ষ )। প্রত্াক্ষ। ৮ 

পরথ ..ফ্. (স" পরীক্ষা)| পরীক্ষা, বিনিশ্চয়। | মেই স্বপ্ন পরতেক (চৈঃচ)। (অগ্রচ?)। 

পরথ .'ধাতু, পরখি-__পরীক্ষা পর্যালোচন! | পরদেশী ''ণ. (স* পরদেশীয়)। ভিন্ন দেশবাসী। 
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পরব.“ (স* পর্ব )। উত্মব। 

পরবর..ষ্য. (ফাঁ* পর্বর)। প্রতিপালক 

(প্রায়ই সমাসে ), প্রঃ-গরিব-পরবর-- 

দুঃখীপ্রতিগালক । 

পরবশ...ণ. (স* পরৰশ )। পরাধীন । 

পরবস্তি...ফ্য, (ফা* পরবরিস )। জীবিকা" 

নির্বাহ। পরবস্ত ''প. প্রতিপালিত। 

পরবা (গ্রা" ).'পরোয় দেখ। 

পরমাই..'ফ্য. (স* পরমামুঃ)। পরম আমু» 

প্রঃ--কবিকঃ। 

পরমানিক **ষা, (সৎ প্রামাণিক )। জাতির 

গ্রধান ধিনি স্ জাতির সমাঞ্জব্যবন্থ' 

করেন? নাপিত। (নাপিতের পরমাণিক_. 

ূর্ধনিয়া_-গ্রা* মুদ্ধান্যে )। 

পরমার '“ষ্য. (স"। অন্য স* নাম ক্ষীরিকা)। 

পায়দ, দুগ্ধ ঘ্বৃত শর্করা-যোগে পন্ক অন্ন, 

পাকশেষে এলাচি কপুর্রিদি যোগে স্ুবাসিত 

করা হয়। ("তে পাক পরমান্ন এক। 

বাঁ"তে সুজি চিড়া গ্রভৃতির পায়, চীলের 

পরমান্ন )। 

পরল...ষা, (ম* পটল-_গৃহাচ্ছাদনে_-অঃ)। 

টালের নিয়ে কাথের উপরিভাগ, প্ত$-- 

পরলে ২ যেন বেড়ায় সাঁপিনী (কৃত্তঃ লং); 

মুষিক হইয়া রাধা পরলে বসিল ( কলঙক- 

ভঞ্জন)। 

পরল..'ষ্য. (স* পুর হইতে )। পরত, গা 

সাঁত পরল (কৃত্তি লং )। (পুর দেখ )। 

পরলোক **ষ্য, (স* )। লোকাস্তর, মৃত্যু 

পরশ .'য্য. (সংস্পর্শ) স্পর্শ । পরশ- 

পাথর ..ফ্য, (স* ঈপর্শপ্রস্তর। অন্য স* 

নাঁম্ স্পর্শমণি)। কাল্পনিক প্রন্তরবিশেষ, : 

যে প্রন্তরের স্পর্শে লোহ! সোনা হয়। 1 

পরশু...ষ্য. (স*)। কুঠার, টাঙ্গি।. 

পরশু .ব্য. (স* পরশ্বঃ)। আগামী দিনের 

পর দিন কিংবা আগত দিনের পুর্ব দিন। 

পরষ .'ধাতু. (স* পরি-ৰিষ ধাতু ব্যাপ্তি, পরি- 

বেষণে | ও পরল, হি* পরোস ধাতু )1. 

পরষি-_-ভোজ্য বণ্টন করি, পরিবেষণ করি, 

প্রঃ-পরিসএ জনক বিআরি (শৃং পুঃ), 

পরষে রাম। (কবিবঃ), ডানি করে ধরি অন্ন 

পরশেন মাতা (ভোট। পরযা॥ (খাতুটি 
অগ্রচলঃ হইতেছে )। 

পরা...পর ধাতু দেখ । 

পরাঁণ...ফ্য, (স* প্রীণ। শুং পুঃ-পান )। 

প্রীণ, জীবন । পাঁচ গরাণ ..পঞপ্রাণ বাু। 

পরানি যয. প্রাণ প্রঃ_গৌরা যেন 

পরাণের পরাণি (নবদ্বীপপরিক্রমা )। (প্রাণ 

দেখ )। 

পরামশ (গ্রা*)-'ষ্য. (স+ পরামর্শ )। পরামর্শ, 

মন্্রণ! | 
ৰ 

পরামাণিক...পরমাঁণিক দেখ। 

পরি... (স* উপরি)। উপরি (পর্দো)। 

পরিছা ''পড়িছ! দেখ। 

পরিচ্ছন্ন... (স*)। আবৃত, আচ্ছন্ন, সজ্জিত । 

পরিষ্কীর-পরিচ্ছন্ন ''পরিষ্কৃত ও সঙ্জিত। 

পরিচ্ছিন...ণ. (স")। বিত্ত, প্রঃ-_পরিচ্ছন্ন 

নাঁহি সন্ধ্যা দিবস রজনী (কৰিকঃ)। 

পরিতোষ... (স+*)। সন্তোষ, তৃত্তি। 

পরিভান (গ্রা*)তষ্য, (স* 'পরিআণ )। 

পরিত্রাণ । 

পরিতার্জ্য ( গ্রা*) *'৭' পরিত্যাজ্য । 

পরিতাহি (গ্রা* পরিত্তাহি) "'ফ্য. (স*তে 

ক্য়াপদ )। রক্ষ। কর রব, প্রঃ নগরের 

লোক সব পরিআাহি ডাকে (মা.)। 

৬ 
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পরিপাটি ' "যা, (স*)। অস্কৃম, আুরীতি, ; পরিহর-..ধাতু, (সঃ পরি ধাতু- হরণে )। 
গ্রঃ-দানের করিল রাজা অতি পরিপাটা 

(ককৃতিঃ.)1..ণ, বা*তে, সুশৃঙ্খল, সুরীতি- 

 সঙ্জীত। 

পরিপোষণ-“*ষ্য. (স*)। পরিপাঁলন, প্রঃ-_ 

সংসার পরিপোতষধ। 

পরিবার .'ফ্য. (স*)। পোষা, প্রঃ--বড় 

পরিবার; পত্বী (আধুনিক অর্থ)। স্ত্রী 
: পরিবার ..ফ্. (প্রায় সহচর শব্ধ )] ভ্ত্রীও 

পরিবার । পরিব।র পরিজন .'ষ্য, (সহচর 

শব )। পরিবারবর্গ। 

পরিশ, পরিশ পিপল...য্য. (স* পারিশ পারিষ 

--ভাবপ্রকাশে ৷ অমরের, গর্দতাঞ্চে কন্দ- 

রাল-কগীতন-সুপার্খকা-প্রক্ষশ--এই সকল 
নামও পারিষের  আছে--শবকল্পঃ)। 

জবার্দিবর্গের তরুবিশেষ (6 (010 ০1 

চ0118 016০, 11069098519 [0001068) | 

গাত| পানের আকার, অগ্র অশ্বথের পাতার 

মতন লম্বা ( এই হেতু বা*-তে পিপল, স' 
, পিপ্লল শব্ধ পরিশ সহিত যুক্ত হইয়াছে। 

ফুল বড় বড় হরিদ্রীবর্ণ, বর্ষাকালে ফোঁটে। 

ফল গর্দতের অণ্ডকোষ তুল্য বলিয়া ম' 
গর্দভা, পাঁকুড় গাছের মতন পাতা বলিয়। 

এবং গাছ চিরিলে হলুদ! রস নির্গত হয় 
বলিয়! সং প্লক্ষ নামও পাইয়াছে। চট্টগ্রীম 
ও সুন্দরবনে এবং দক্ষিণভারতে সমুদ্র 

নিকটবর্তী গ্রদেশে প্রচুর জন্মে । ( পরিশ, 
পাঁরিশ নাম তীমিল নাম)। 

পরিফার ..ফ্য. (স*)। নির্মলতা, শোধন, 

মার্ডন, সঙ্জিতকরণ।-..ণ. বাঁণতে পরিদ্কৃত 
'নির্মল। পরিফ্কার-পরিচ্ছন্ন...ণ. (ৰাশতে 

_ সহচর শৰ)। নির্মলীষ্কুত ও সঙ্দিত। 

পরিহরি- ত্যাগ করি। (পদ্যে)। 

পরিহার.'ষা. (স*)। দোষের মার্জনা ) বিসর্জন, 
বিদায়, প্রঃ-_কৃত্তিঃ, ক্ৃতাঁঞ্জলি পুটে গরি- 

হার ( গুরুদক্ষিণ। ), পরিহার মাগে। 

পরী...ব্য. (ফা*। পর--পক্ষ আছে বলিয়া )। 
পক্ষবিশিষ্ট দেবীতুল্য নাঁরীবিশেষ (ফা 
গ্রষ্বের। তু* অপ্সরা )) পরীতুল্য সুন্দরী 
নারী। ডেন! কাটা পরী-বুপে গরী, পক্ষ 
থাকিলে পরী বলা যাইতে পাঁরিত )। 

পরীক্ষ...ধাতু, (স* পরি-ঈক্ষ ধাতু )। পরীক্ষি 
--দোঁষ গুণ বিচার করি। (পদ্যে)। পরীক্ষা... 
ব্য. (স*)। দোষগুণ বিচার। পরীক্ষা 
লওয়-দৌষ-ক্ষালনের নিমিত্ত পরীক্ষার 

হেতু ভ্রব্যাদিংগ্রহণ ৷ (পুর্বকালে নানাবিধ 
পরীপ্ণ ছিল। সং শুকুনীতি দেখ। 
কবিকঃ-তে খুপ্পনার পরীক্ষ। দেখ )। পরীক্ষ। 
লওয়।_আধুনিক অর্থ, জিজ্ঞাসাবাদ ও 

কার্য দ্বারা উৎকর্ষ বিচাঁর করা । 

পরেষান'*'ণ. (ফা* )। বিপন্ন, বিহ্বল। পরে- 

যানি.'"ষ্য. (ফাঁ*)। বিপদ, বিহ্বলতা। 

পরোয়া. “'ষ্, (ফা* গর্ৰ1)। চিত্তা। বে- 

পরোয়''ণ, (ফা )। নিশ্চিন্ত, স্বা- 

ধীন। 

পরোয়ানা ','ষ্য. (ফা* পরওআনাহ )। 

লিখিত আদেশ ( আঁদাঃ)। 

গরোল .'ষ্য. ( স* দীর্ঘপটোলিকা | অন্য বা 

নাম তরই, তরুই। ও* তরড়া)। 

কুম্মান্ডার্দিবর্গের ঝিঞ্ঞার তুগ্য বৃহৎ 
প্রতানীবিশেষ (1 2807 01908 ) । 

পুং ফুলে কেশর ৫টা, ফল বড় গীতব্ণ, 
দশ-শির| | তিত! পরোল.''পরোণ তুল্য ব্য 
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গাছ (এ 8988)। পুং গুণ্পে কেশর | গর্ “হ্য'(স* স্পর্শ)। শর্শ। গর্শ-. ধাতু 
৩ট। ফল তিস্ত, ভেদ্ক | 

পর্দা ''ষ্য. (ফাঁ*)। বন্ত্রাদির আচ্ছাদন) পট, 

কাঁগপট; গোপন । চোখের পর্দা." চোখের 
পাঁতা। চোখের পর্দা! না খাকা-_নির্লজ্জ 

হওয়া! ৷ পদানসীন ''ণ. (ফা* নষীন-উপ- 

বেশন )। 

কুলবধু। পর্দা। ফাই (প্র') ''পর্দা ফাক, 
প্রঃ-পরনের কাপড় ছিড়িয়া পর্দা ফাই 

হইয়াছে (অশিষ্ট )। পর্দা...ষ্য. সেতারের 

বিভিন্ন সুর গ্রকাঁশের লোহা বা! পিতলের 

আড়ী বা ঘাটা। বেপর্দ '.ণ. (ফা*)। 

অনাচ্ছার্দিত, আবরণহীন। 

পর্ব (্রা* পব্ব) -*ষ্য, (স* পর্বন্)। উত্সব, 
অধ্যায়, গা--আঠার পর্ব মহাভীরত; 

ব্যাপার, প্রঃ_শুন পর্ব গর্ব খর্ব গর্ভবতী 
বী (ভাঃ)) ভগ, প্রঃ--পর্ব ছাড় আদল 
কথ| কি? পর্ব করিয়! বেড়ানা। 

পর্বত (গ্রা* পর্বত )-"'ষ্য. (স* পর্বত 

যাহাঁতে গ্রন্থি আছে )। প্রস্তরাদির পৰত। 

পাহাড়-পর্বত..'ষ্য. (সহচর শব্দ )। পর্বত। 

উপমায় হাত ঝাড়িলে পর্বত হাতের 

মুঠায় এত টাকা থাকে যে, সে টাকাঁতে 

পর্বত হইতে পারে (ন্তৃতিবাদে )। পর্বতের 

আড়ালে থাকা- পর্বতে ঝড় লাগে, তাহার 

পশ্চাতে যে থাকে তাহাকে ঝড় সহিতে হয় 

না) ইহা হইতে ধনী লোকের আশ্রয়ে 

থাক!। 

পঠ্সিট ..ষ্য. (ই* 61010 | শুক্ক-আদাষের 

ঘর হইতে মল সরাইবাঁর অনুমতিপন্জ. 

পর্যটক..'ফ্য. (ম*)। ভ্রমণকারী। 

র্বস্ত'ব্য, ( স*)। সমীপে, গরান্তে, সীমায়। 

আবরণের ভিতরে থাকে যষে;. 

(স* স্পর্শ ধাতু) পপি স্পর্শ করি। পর্প | 
পর্শা...ধাডু' ( পর্শ ধাতু আস্তে )। পর্শীনা! ॥ 

পস“..ব্য, (স* প্রসব )। সম্তান-গুসর | 

পল .'ষ্য. ( স*)। চারি তোল! উন্মান; এক 

দণ্ড কালের যাঁটি ভাগের এক ভাগ, প্রঃ-7 

পলকে আয়ু বার দিন ( খন! )--পলকে-_- 

পল প্রতি ; থড়ের পাতা (পোয়াল দেখ)। 

পল .'ষ্য. (ফাঁ* পহলু)। পার্খ। পল-তোলা '" 

ণ, যাহার পার্থ কর! হইয়াছে, গা 

পল-তোলা হীরা । তে-পল-*'ত্রিপার্ব। 

চৌপল...চতুঃপার্খ। পলিয়া, পল্যে''গার্খ- 
বিশিষ্ট, গঃ_-আট-পলিয়!। 

পলক...ষ্য. (স* পল--কাঁল-পরিমাণ নিমেষ 

ছার গণিত হইত।.২৫ নিমেষে পল) । 

যাহা দ্বার পল পরিমাণ করিতে পারা ধায়, 

চক্ষুর নিমেষ, পঃ--রাত্রে চোখের গলক 

পড়ে নাই। রঃ 
গলকা...ণ. (স* পলীকৃত-_শুক্লতাগ্রাপ্ত। ও* 

পন্থা )। অসার, গ£_ পলক কাঠ- 

গাছের ছালের নীচের অসার অংশ) জী, 

1:--পর্াকা শরীর। পরক।'"'ধাডু 

পলকাই-- জীর্ণ পলিত হই। পলকান! ॥ . 

পলটন...ষ্য. (ই* 7881101 । উদ্দু9। যুদ্ধের 

নিমিত্ত স্জিত সৈম্তদল। কালা পলটন-*' 

এদেশীয় সৈম্তদল। গোরা পলটন:*"ইস্ু 

রোগীয় সৈন্যদল। | 

পলতা...ফ্য. (সৎ পটোলপত্র, : পটল" 

লতা )। পটোল গাছের পাতা। (এই হেতু 

গলত'-পাঁতা ৰল! ভূল )। 
পলস্তার...ষ্য, ( ই* 919366)। স্হভিত্তিতে 

লেপ। (স+ পুস্ত,)। 
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পলা ..ব্য. (স* পল--চারি তোল! পরিমাণ 

হইতে । ও* মণ* পল্যা, হি* পলা)। পল- 

পরিমিত তেল ঘি মাপিবার লোহার চমস- 

বিশেষ, পাত্র হইতে তেল ঘি তুলিবার 
লোহার চমস। 

পল!...ষা. (স* গ্রবাঁল)। সমুদ্রের প্রাণীবিশেষের 

( 26] ০0191, 00181110]7 10010) 

হালবর্ণ থোলা। আরবসাগরের তট- 

নিকটস্থ সাগরে পাওয়! যায় এবং উপরত্র 

গণ্য হয়। (উদ নাম সং-ই-মর্জান )। 
পল।-কীঠী.*'ষ্য. (প্রবালকষ্ঠী )। প্রবালের 

কণঠী। 

পলা, পালা. ''ধাতু, (স* গরা-অয়ন-পলায়ন 

হইতে । পরা-পল|। উপসর্গটি বা'তে 

ধাতু হইয়াছে। তু* পর ধাতু )। পলাই, 

গালাই-__ভয়া্দ হেতু প্রত্বান করি, পা 

এই যুক্তি কর পলাইতে (কৃত্তিঃ), যত রাজ- 
পুত্র আমি পলাঁয় হারিয়। (ভাঁঃ)। পলানা, 

পালান।॥ - 

পলাও, পোলা ও*'ষ্য. ( ফা" পলাও, পুলাও। 

তু* স* পলান্ন__পল আমিষ+অনন)। মত্স্ত 

কিংবা মাংসের যুষে সিদধ অন্ন" 

গলাতক..'ণ. (স* পলায়িত)। যে পলায়ন 

করিয়াছে, গাঃ- আমি নই পলাতক 

আসামী (রামগ্রসাঁদ )। 

গলারী-''য্য,. (পলা+আরী--পলপরিমিত 
পাত্র)। ছোট উচা-কান! থালী। 

পলাশ ''ষ্য, (স*। অন্য স* নাম কিংশুক। ও* 

পলাশ | হি* নাম ঢাক) । শিশ্বা্দিবর্গের 

মধ্যমাকৃতি তরুবিশেষ (13908 £0200959)। 

গাছ আঁকা-বাকা। পাতা ত্রিপর্ণ শীতা- 

বসানে ঝরিয়| পড়ে। (বিস্তৃত পত্র বলিয়া 

নাম পলাশ--অঃ টাঃ। কিন্তু, পলং পত্রং 
অশ্নীতি তাজতি-_পলাশ-_বুৎপত্তি আরও 
ভাল )। বসস্তাগমে শুকচঞ্চবর্ণ পু গাছ 

ভরিয়া! যায়। (শুকতুণ্ডের স্তায় পু্গ বলিয় 

নাম কিংশুক-_-অঃ টাঃ)। ভারতের সর্বত্র 

পলাশ গাছ আছে। এক এক ত্বানে পলাশ- 

বন হয়। ছাল চিরিয়। দিলে রন্তৃবর্ণ নির্যাস 

বা আঠা (73678811110) বাহির হয়। 

ফুল জলে সিদ্ধ করিলে এক জুন্দর রং 

পাওয়। যায়| কিন্ত; রং কাচ । এ কারণ 
পূর্বকাঁলে ইহা দ্বারা আবীর রঞ্জিত করা 
হইত। পলাশ-বীজকে পলাশ-পাপড়া বলে। 

ভূ-পলাশ...ষ্য. (স' নাম হস্তিকর্ণ পলাশ)। 
পলাশ তুল্য গাছ (9. 9896108 )। কিন্তু 
সবল প্রতানী। এই হেতু নাম ভূ পলাশ | 

পলাশ অপেক্ষা ফুল বুহৎ | মধ্য ও দক্ষিণ- 

ভারতে জম্মে । 

পলি-..য্য (স* পলল--পঙ্ক । পাল পলি। 

আদা* পল, পলস। ও* পটু )। নদীর 
বানের জলের পাক বা কাদ। (বালি নহে), 

প;--আথল গলি ( শৃং পুঃ)। 

পলিতা-..ষ্য. (স* প্রদীপ্ত পালি গলিত্ত। 

কিন্তু অর্থাস্তর হয়। স" ৰতিকা-_বরিত। 
--পলিত| | ও* পতিতা, হি* পলীতা | তু" 

আ* ফতীল!)। দীপব্তিকা, গাঃ- 

কামানে পলিতা দিয়া কাপাইল মাটি (মাট। 

(কেরোলীন দীপের গলিতা, প্রদীগের 

শলিতা )। 

পলু পোকা "'ষ্য. (স* পর্পৰ- গলু)। তৃৎ 

পাত! খায় যে কমি (1)019017 911৫ 
০0110. 010) ) | বড় গলু ছোট 

গল দেশী গলু গুভূতি নান! জাতি আছে। 
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পু. (ই* পাও) বই বাধিয় | পঞ্ু.ফ্য, (সং যথা, ইত্যাদয়ে মুগেন্্াদা। 

পাঁতীর ধার কাঁটিবার ছুরীবিশেষ। গলু- 

পেলেন “ষ্য. (ই* 01০88091215 | 

01816 রীধা, 01০8%1১--ঝরি কাট! 

হাধা )। কাঠে ঝরি-কাটা রাধা। 

গলো, পোলো ' ষ্য. (স* পলৰ)। মাছ 

ধরিবার ঝোড়াবিশেষ। (জাল দেখ)। 

পরী . ষ্য. (স*। ম* পাল)। টিকৃটিকি অপেক্ষা 

বৃহৎ ও চিন্কণ সরীক্ছপবিশেষ। পল্প_ 

ধান্ঠাদির পালই, গাছে ঘরের কাথে চড়ে। 

পল্লী-গ্রীম "যয, (স* কিস্ত। সহচর শবা। 

অনেকে মনে করেন, পল্লী শব্ধ গ্রামের 

বিশেষণ,কিস্তু, তাহ! নহে। পাঁড়া-গ। দেখ)। 

পরী, গ্রাম । ( বৃহ হইলে গঞ্চগ্রাম )। 

পশ...ধাতু, (সং প্রবিশ ধাতু । ও*তে পশ 

ধাতু বহ্ প্রচলঃ)। পশি-প্রবিশি, পু. 

আচম্বিতে পচা গন্ধ নাসাতে পসিলাম 

(শৃং পু), প্রঃ-পৈশে (চৈ চ£)- 
পশে। (পৈশে-পইশ ধাতু হইতে। ইহ! 

শুদধ ;) কারণ প্রবিশ_পইশ)। পশা। 

( অধুন| পদ্য )। 

পশতা "ধাতু. (স* পশ্চা্তপ্ত হইতে )। 

পশ হাই--পশ্চাৎ তপ্ত হই, অনুশোচনা 

করি। পশঠানা 

পশম -'ফ্য. (ফা* পম । তু* সং পশুলৌম )। 

ছাগমেষাদির লোম (৮০০1) পশমী--'ণ. 

পশমনিমিত। পশমিনা ''ষ্য. (ফা')। 
পশম বস্ত্র, ছাগ মেষাঁদির হ্স্ব লোমজাত 

বন্ত্র। 

পঁশরী, পশেরী...ষ্য. (পঞ্চশের+ঈী ঢাকায় 

পানসারা )। পাঁচ-শেরী পড়িয়ান : ওজন 

দেখ)। 

গৰাদযাঃ পশুজাতয়;_-অ$)। চতুষ্পদ 

জ্ত। ) ছাগ ) মূর্থ (গালিতে)। পশুপক্ষী-" 

চতুষ্পদ জস্ত, ও পক্ষী। 
পশ্চিম (গ্রা*ৎ পচ্চিম).'ণ. ( সৎ পশ্চিম্)। 

কুর্যোদ্য় দিকের পশ্চাৎ দিকৃ। পশ্চিম। 

(গ্রা* পচ্চিমা) ''ণ. (পশ্চিম+অ)। পশ্চিম- 

দেশীয়। পশ্চিমিয়, পশ্চিম্যে *'ণ. (পশ্চিম 

+ইয়া)। পশ্চিমর্দিগভব, পাঃ_-পশ্চিমিয়া 

ঝড়; পশ্চমদেশীয় । প'শ্চমা রোগ-"'গোরু 

দেখ। 

পশ্বাধম (গ') -'৭. (পশু+অধম)। পশুর অধম | 

পষ্ট ..ণ. ( সং ম্পষ্ট)। স্পষ্ট। গষ্টাপষ্টি ''ণ. 

অতি স্পষ্ট। 

গসন্দ, পছন্দ...য্য. (ফাঁ* পসন্দ্)। অভিলাষ, 

রুচি, গ্রহণ।...ণ. মনোমত, নির্বাচিত 

বে-পসন্দ...ণ' গ্রহণ-অধোগা, অঙনুন্দর । 

পসরা...ফ্য. ( স* পণ্য-শরাঁৰ ? পসারী দেখ। 
ও* পসর! )। যে পাত্রে পণ্য দ্রবা বিবয়ার্থ 

রাখা হয়, পঃ--রসের পসরা কাছে ( জান- 

দাস); পথাত্রব্য-সম্তার। 

পঁসরী-.'গশরী'দেখ। 

পসলা! ''ষ্য, (স প্র্র্ষণ হইতে | ম* গহা)। 

বেগবান্ বর্ষা, গাঃ--এক পলা বৃষ্টি। 

পণার..ষ্য. (স* গ্রমার)। পণ্যবিকুয়, গঃ-- 

কেহ দুরে করএ পসার (শুং পুং)) ব্যবসায়- 

বিস্তার । পসার ''ধাতু, পসারি-প্রসারিত 

করি, প্রঃ--ছই হাত পসারির। ( চৈচঃ)। 

পসার! ॥ 

গসারী-..ফ্য, (হি* পনসারী--ম* পণ্যশাল14 

ঈ? পণ্য-শরার+ঈ? ম* পদারী)। দেশীয় 

ওধধাঁদি বিকেত। স্ত্রী' গসারনী। 
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পশ্বান (গ্রাণ.'.ফ্য, (সং প্রস্থান )। প্রশ্থান। | বহুগ্রচণঃ )। পাওয়।॥ পাওনা (বাস্তবিক 

( অন্ত রুপ পথান, পিঠ- টান)। গা-অন। ) "'ষা. প্রাপ্য । দেনা-পাওনা... 

পহর, পর...ফ্য, (স* প্রহর )। গ্রহর বেলা।; যাহ! দিতে হইবে এবং যাহা পাইতে 

আট পহর ..দিব! রাত্রি । আট-পহরিয়া..ণ.) ভইবে (প্রতিচর শব)। পীওয়া'''ধাতু 

অষ্টপ্রহর ধাঁরণযোগ্য। অষ্টমপহর.' ] (প| ধাতু আস্তে )। পাওয়ান। 

অহোরাত্রব্যাপী হরিনামকীর্তন। পহরী; পা ..ধাতু, (স* পা ধাতু গানে। এই পাধাতু 

( গ্রী" ) "ষ্য, (সং গ্রহরী )। প্রহরী, প্রাঃ হইতে বা" পি ধাতুও হইয়াছে)! পাই 

শুং পুঃ। জলসিন্তু হই, 1:--জল সেচনে জমি 

পহা-.'ধাতু, পোহ। ধাতু দেখ। পাইয়াছে_পেয়েছে। পাআ, পাওয়া ॥ 

পাআ, পাওয়া "ধাতু. (প| ধাতু আন্তে)। 

পাআনা, পাওয়ানা ॥ 

পা...ফ্য. (স* পাদ, পদ। তু" ফা* গা)। 

সমগী ক ভক্া, চরণ। (হাত শবের 

মতন প| শব্দের ব্যাপক অর্থ আছে। 

স" পারদ হইতে পাঁঅ-পাঁয়। ম* পায় 

হি* পাও। এই হেতু এ এর বিভন্তি 

পহিরণ ..ফ্য. ( স* পরিধাঁন )| পরন, পরিধান, 

প্রঃ_বৈষ্ণবপদে। ভাঁঃ। (অগ্রচল?)। 

পহিলা, পহ্ছেলা...ণ. (স* প্রথম । ব্যাকরণ 

দেখ)। প্রথম; গ্রথম দিন। (সংক্ষেপে 

পইলা, পয়ল|)| পয়লা প্রথমে-_সব- 

প্রথমে । ূ 

পর” পহু ''ষ্য. (সখ প্রভু )। প্রভূ, পা 

গোর! গ' পদ ছুই করিয়া ভরসা (নবদ্ধীপ- | বদলে পা স্থানে পায় হয় )। পা-চালি-- 

পরিক্রমা ), বৈষুণবপদে। গাদচালনা । পায়ের ডিমা-''জজ্যার 

পহ্চে-'পইছ! দেখ । পশ্চাতের ভিম্বাকীর পেশী (দ* পিগ্ডিকা )। 

পহ'ছ, পৌছ-.'ধাতু, (ও পহুঞ্জ হি' পর্চ! পা ভাঞ্গা--( প্রায়ই ) জজ্ঘার অস্থি 

পঞ্োচ, ম* পোইচ। স* প্রঅঞ্ ধাতু | ভাঞ্জা। পা ব্যথ! করা--জজ্বার বথ' 

গৃতিতে? তাহা হইলে পোই ধাতু। হওয়া । পায়ের বাধন ছেঁড়া_অবি. 

হ সন্নিকটে চ স্থানে ছ)। পহু'ছি-উপনীত ; রাম আনা-গন! হেতু পদ্দের শ্নাযুবণ্ধন 

হই। পহ্*ছ|॥ পহ'ছ! সংবাদ উপনীত | ছেঁড়া, তখন গ| তুলিতে ফেলিতে কষ্ট হয়। 

হইবার সংবাদ । পহ'ছা ধাতু, (পহছ, পাপা"'এক পা এক পা করিয়।। ধীরে 

ধাতু আস্তে)। পহু ছানা । বীরে। চলি চলি পাপ! শিশুকে চলিতে 

প।.'ধাতু, (স* গ্র7আপ ধাতু গ্রাথ্ি। অন্ত | শিখাইবার কম। পা ফাটা পদতল 

তিন ভাষাতেও পা ধাতু )। পাই-লাঁভ  বিদীর্ঘ ব! ্ক/টিত হওয়!। গা ফেলা পদ 

করি, প্রাপ্ত হই? বশীভূত করি, পাঃ-না স্থাপন, পদক্ষেপ। পা বাড়ানা--» সুখ 

নি কি দেবত| দানৰে তারে পাইল; দিকে পা লওয়!, সম্মুখে পদক্ষেপ ক। 

. (জ্ঞানদাস), শীত পায়; গরসাদ ভোজন | পায়ে করা_-গা| দিয়া ক্পর্ণ ব| ধারণ । পায়ে 

করি, প্রঃ-চৈঃ চ$ (ওতে এই অর্থ) ধরা-প্রার্থন! নিমিত্ত পদধায়ণ, অতিশয় 
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মিনতি কর! । পায়ে পড়া-পদ্দানত 'হওয়! 

( ফাতর হইয়। )| পায়ে তেল দেওয়া 

পদতলে তৈল দিয়! নংবাহন কর, সন্তোষ 

সাধন করা। নিজের পায়ে নিজে কুড়াল 

মারা--নিজে পদহীন অসমর্থ হওয়া, নিজের 

হানি করা । পা ভারী হওয়া__গণ্ভিণীর 

পাঁয়ে রস-সঞ্চার হেতু পা ভারী হওয়া | |" 

(পায়! ভারী--অন্ত )। ধুলা পাঁয়ে ''পা না 

ধুইয়!, আ:সবামাত্র। 

প..ষ্য, (স* পঞ্জম )। গীতের সপ্ত সুরের 

মদ্যে পঞ্ম সর । 

পাং.."ষা, ( স* পঙক হইতে পাঙক--পাং?) 

বড় মাছ, বিশেষতঃ চিংড়ি মাছ ধরিবার 

ঘুণী-বিশেষ। (অল্প জলের--পাঁকের__মাঁছ 

ধরা যন্ধু বলয়। পাং? এই যন্ত্রের দুই মুখ 

কোণ করিয়া ভিতর দিকে থাকে)। 

পাঅই..'ফ্য, (স* নাম থাকিলে পান্বক, 

পাৰকী হইবে)। শীখাশ্রয়ীবর্গের সারীসদৃশ 

পক্ষীবিশেষ ৷ দেশী পাঁঅই *'১০।১১আগ্গুল 

দীর্ঘ পাঁংশুবর্ণ পক্ষী ( £:974755060 

00708, 3600018, 008191021158)| চগ্ 

ছোট সরু, পুচ্ছ সচল|। পুং স্ত্রী একবর্ণ। 
বনে গাছে গাছে দলে দলে থাকে, পোকা 

ও ফুলের মধু খায়। কদাচিৎ মাটিতেও 
নামে। মুগ্গের পাঁঅই '*১১।১২ আঞ্জল 

পক্ষীবিশেষ (10106100005 08০- 

৫107 )) মাঁথ| কাঁল, পক্ষ নিম্মভাগ 

শাদা। মাথায় চূড়া আছে । চু পরিমাণে 
মাথার অর্ধেক । এই পাঅই মাটিতে বেশী 
বেড়ায়। 

পাই “যয. (স' পাদ-_পায়-_পাই)। চতুর্থাংশ) 
এক আনার চতুর্থাংশ) এক পণের 

পক 

৮ 

চতুর্থাংশ; ক্ষেতের চতুর্থাংশ, গ্রঃ$--শীই 
টীক জমি পতিত আছে ) পশনীর চতুর্থাংশ 
'বাকুড়। বীরভূমে) ? এক পয়সার তৃতীয়াংশ 
মুন্ত। (৩* পাওলা) ম* পাঁৰলা) (ই* 919)। 

(টাকা. দেখ )। ৃ 

পাইক...য্য. (স* পাদিক, পায়িক।: ফা" 
পাঁইক)। পদাতিক, চৌকিদার; সংবাদ- 
বাহক, প$--কৃততিঃ, চৈঃ চ। ভগ্ম-পাঁইক 

'-ষা. যুদ্ধভষ্া-সংবাদবাহক। পাইক- 

পেয়াদ।-.ষ্য. (সহচর শব্দ )। পদাতিক 

সংবাদবাহক। পাইক-শিখ "'ষ্য, (সহচর 

শব্দ )। পদাতিক ও শিখ প্রহরী। 

গাইকার ..ষ্য. (ফা*)। খুচরা বিকতে। | মহা- 

জনের কাছে পাইকাঁর অধিক পরিমাণে 

পণ্য কিনিয়। অল্পে অল্পে বিব্য় করে। 

পাইকারি-..ষ্য. পাইকারের প্রাপ্য বা লভ্য। 

পাইকারী ..৭. পাইকার নন্বপ্ধীয়। এ$-- 
পা দেকান। | 

পাইখানা .ষ্য, (ফা*)। মলত্যাগ ত্বান বা গৃহ। 

পাইজ, পীজ .'ফ্য. (স* পঞ্জি)। তুলার 
শৃহ্যগর্ভ বঠিক|; গবাদি পশুর জুন্ত তৃণ। 

পাইজ করা-তুলার নল করা। পাইজ 
কাটা-রোমশ্ব করা (ও* পাকুলিি, হিং 

পাগুর, ম* রাবৰথ। স* প্রোদগার হইতে 

পাঁগুর, স* রোমগ্ব হইতে রথ । বঙ্োর 

স্বানবিশেষে জীবর কাঁট। বলে )। 

পাইট, পাঁট ..ফ্য. (স* গাটা--অনুকৃম_- 
শব্বকল্পঃ। ও* পাঁইটি। বোধ হয় মুল 

স* পঙ্কূ। তেলুগু পাইটি-কর্ম)। 
কর্মের অন্ুকৃম, কর্মপরস্পর৷ । ঘরের পাঁট 

সারা__গৃহের নিত্য কর্ম শেষ কর|। জমির 

পাঁট কর!-কৃষি-উপযোগী কর!। পাঁট- 
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করণী, পাট-করী-.'ষ্য, যে নারী ঘরের | পাইল, পাল "যা. (স* ফাল-_কার্পাস বত 

পাইট করে, চাকরানী। নায়্যা-পাইট-_- 

নাবিক ও নৌকার অন্ত কর্মকারী 

(কবিকঃ)1 (অপ্রচলঃ)। পাইটাল,পেটেল *' 

ষ্য, ( পাইট +আল )। সহকারী, ঘে ক্ষুত্র 

ক্ষুদ্র কর্ম করিয়। কর্মনিষ্পত্ির সাহাঘ্য 

করে। ৃ্ 

পাইন, পীন...ব্য, (স' পায়ন1 | স* গৈ ধাতু 

শৌষণে | শস্ত্রের ধারা মুছু মধ্য তীক্ষ-করণ 

পরকিয়ার নাম পায়না ; যথ1-_নুঞ্ুতে, “সা 

চ ক্ষারোদকতৈলনিমজ্জ্নভেদেন ব্রিধা। 

ক্ষারপায়িতং শল্যাদিচ্ছেদরনে। উদক: 

পাঁয়িতং মাঁংসাঁদিপাটনে। তৈলপাঁয়িতং 

পিরাব্যধনাদৌ। চ1” লৌহ শন্ত্র উত্তপ্ত 

করিয়! ক্ষারে ডুবাইয়। শীতল করিলে মৃদু, 

জলে করিলে মধ্য, তৈলে করিলে তীক্ষ 

ধার! হয়। ক্ষারে-কাষ্ঠতন্মে। পানা ধাতু 

দেখ)। লৌহ অস্ত্শস্ত্রের ধার পাঁকা 

করিতে জলাঁদি দ্রব্য নিমজ্জন, প্রঃ | 

হইতে বা" ফাঁলি। ফালি জুড়িয়৷ নিঞ্সিত 
বলিয়া পাইল। কিংব! স' পালি শ্রেণি,সেতু 

হইতে। ৰা*তে শব্বটি পাল নহে। হিঃ 

পাপ) ও* পানু (আধুনিক), গ্রা" তলাই)। 

নৌক! ও জাহান্গের পবন-ধাঁরক বস্ত্র; মামান্ট 

চাদোয়।। 

পাইশ ''পাশ দেখ। 

পাউড...ফ্য. (ই* 9০87)1 ইংরেজী পড়্যান- 

বিশেষ। (ওজনে এক ডবল পয়স! কম 

আধশের)। সংক্ষেপে পন। (২) গৌরু 
বাছুর আটক রাখিবার খোঁয়াড়। 

পাউশ .'ণ' (স* পাংশু)। শু শিথিল মৃত্তিকা 

জল পাইলে যাহ! পাংশুবৎ হইয়া ফীগিয়! 

উঠে, ওঠ _ধুল-পাউশ হওয়া । (২) 

গর্ভিণীর প্রসবগৃহের পাংশু ইতাঢাদি, পাঃ__ 

পাউন বিসর্জন (কবিকঃ)। ( অগ্রচলঃ)। 

(৩) (স* পার্খ হইতে )। ডিম ছাড়িবার 

পূর্বে পুং স্ত্রী মাছের মিলন 
কাঁটারীতে পান দেওয়া; সোনা! ৰুপা | পাউলী..'ষা, (স* পাদ-_পাঅ--পাও+-লী। 

জুড়িঝর নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অন্ন তাপে [তত মণ পীয়লী_চারিশের পরিমাণ )। 

দ্রবশীয় মকর ধাতু (যেমন সোনার পাইন 

_সোনা /* আন! রুপা তামা ১ রতি, 

রুপার পাইন-_বুপ! /০ আনা কাসা কিংবা 

পিতল ১ রতি)। ( ও* পাতিআ--পত্রাকাঁর 

বলিয়া; হি* টাকা--(স* টঞ্ক) যাহ! 
দ্বার টাক1-জোড়া যায়; ম* ডাক, ভাঁক 

-_-( সৎ টঙ্ক) মূল অর্থ ধাতুপত্র। তু 

বা* ডাক-সাজ্-_ধাতৃপত্রের সজ্জা) । পাঁইন- 

মরও! "'পাইন যোগ হেতু অলঙকারের 

বার নিকৃষ্টতা । 

গীনফল ..পাঁনিফল দেয়। 

কাঁনা-উচ! ঘটাবিশেষ (বোধ হয় প্রথমে 

পাউলীতে পাঁচ পোয়া--পঁশেরীর পাদ- 

পরিমিত--জল ধরিত )। 

পাওন।...ফ্য, (পা ধাতু দেখ)। গ্রীপণ, 

গ্রাপ্তি। পাওনা-দার...্য. (ফাঁ* দার)। 

প্রাপক । পাওনা-থোওন|.."( গা ধাতু থু 

ধাতু দেখ । পাওনা- প্রাপ্তি, থোওনা_ 

স্বাপন। (এমন ছুই অর্থবাঁচক শব্দের একত্র 
প্রয়োগ কদাচিৎ আছে )। প্রাপ্ি। 

পাওয়া... (প| ধাতু দেখ)। গ্রাপ্তি। পাওয়া 

থৌওয়” “যা. (গাওন। মৌখি)। প্রাপ্ত । 
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পাঁওরেটি, পাউরুট.''যা, (পতুণি ০৪০ 

01620 1 ফরাপী 0910--01580, 1001 

--(09896503 0910-100-76983660 

0654 | ম*্তে পাৰ )। আটায় জল 

মাধাইয়। ঈষৎ পচাইয়! উত্তাপে ফোলান! 

রুটি বা পিঠা-বিশেষ (০8)। 

পাঁক..য্য. (স*)। বন্ধন, ৮-অন পাক । 

করা; দিঝান, ফুটান, গ্রঃ--কবিরাজী 

তেল পাক কর1, গুড় পাক ধরে? ভুত 

অন্নাদি জীর্নীকরণ) জীর্ণীকরপ, প্রাঃ 

অনাহারে শরীর পাক পাওয়।) পক্কতা, 

প্রঃ-আম পাঁক ধরে? পরিণতি, ্ঃ-- 

কর্মের পাক; কর্মের ফল, হেতু, ওঃ 

জামাতার পাকে হৈল ঘরে সাপভয় 

(কবিকঃ); উপাঁয়, প্ঃ_কোন পাকে সে 

পত্রী আইলা প্রভু স্থানে (চৈ চঃ)) 

শুরুতা, প্রাঃ চুলে পাক ধরে? জল্ভ্রমি। 

প্রঃ--পাকে ফিরে ডিঙ্গা যেন কুমারের 

চাঁক (কবিকঃ)) ভঙ্গ, ব্যাবৃত্তি, পা 

দৌড়ী পাঁক দেওয়া, পাক পড়া--পাক খর 

হওয়!। পাক .'ণ, (স* পক) পরু, সিদ্ধ, 

প্রঃ_-পাক তেল। পাক-চকু.'"ষ্য, (স')। 

কর্মপাঁকের চকু, কর্মফল-পরম্পরা, প্রঃ 

দ্বশজনের পাঁকচকে বিপদ । পাকনা'"'ষ্য. 

(পাক+ঁন।)। ছোট জলত্রমি ৰা আবর্ত; 

ক্ষেতের জল-কাঁদায় হলকর্ষণ, ওঃ 

পাঁকন। দেওয়া । পাক-নাড়া-."ষ্য, পাঁক 

দিয়া অর্থাৎ ঘুরাইয়া নাড়া, প্রাঃ__বাঁঘের 

দ্ুশন ভাঁনি লেজে ধরি দে পাক-নাড়। 

কৰিকঃ)। পাঁক-মোড়া'.“ষ্য. দোড়ী 

দিয়! বাঁধিয়া দৌঁড়ীতে পাক দেওয়া, গাঃ-- 

নানা ছাদে বাধে পাঁক-মোড়া (চণ্ডী;)-- 

দেয় পাঁক-মোড়া ৷ পাক-শাক-"'য্য, (শাক 

-_ প্রচর শব । বে।ধ হয় ফাঁ* পাঁক-সাফ 
_ নির্মল--শব্দসাদৃশ্ে বা" পাক-শাক )। 

রণ্ধনাদি। পাক-সাট...পাখ-সাট দেখ। 

পাক-নীড়াশী '“ষ্য. যে সীড়াশী দিয়া সোনা! 

রুপার তার পাক দিতে পার! যায় (911513)। 

পাকল...ণ. (স*--অগ্ি)। অগ্রিতুল্য রন্তৃবর্ণ 

বা দীপ্ত, প্রঃ হীরারে জিন্তাসে চক্ষু 

করিয়া পাকল (ভাঃ)। পাকলা'"*৭, 

(স" পাঁক--পরিণতি+লা )। পাক! । পাক 

ধাতু, সে" পাক, পক্ক হইতে )। পাকি 

_ পর্কহই, প্রঃ_আম পাকে) পুড়িয়া 
কঠিন হই, ওঃ - পড়িয়া ইট পাবে (বিপঃ 

, আম )) পরিণত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হই, পু ঃ-- 

বয়সে বুদ্ধ পাকে; ক্ফোটকাদির পৃষ হই, 

প্রঃ ফোড়া পাকে; কেশাদি শুকু হই, 

প্রঃ-বুড়া হইলে চুল পাকে। পাঁকা॥ 

পাঁকা...ধাতু,( পাক ধাতু আস্তে )। পাকাই 

- পক্ক করি, প্রঃ_আম পাঁকানা ) সিদ্ধ 

নিপনন করি, গঃ--বিবাহ পাঁকানা, কথা 

পাঁকান।; স্থত্রার্দি ব্যাবৃত্ত করি, প্রাঃ 

স্থতা পাকানা, প্রঃ মুস্তার হার লেগেছে 

রতনে পাঁকান। (শৃং পু২)। পাঁকানা ॥ 

পাঁকা...ণ. (স*পক )। পক যেমন ফলঃ 

স্বতাদিপক যেমন পাক! ফলার; কঠিন নিরাট 

যেমন পাক! কাঠ) বয়সে বৃদ্ধ যেমন পাক
! 

মাছ; জ্ঞানী যেমন পাকা লোক; ইট 

পাঁথরনিষ্িত যেমন পাক বাড়ী? সত্য যথার্থ 

যেমন পাঁকা কথ! পাঁকা ওজন পাক! মাপ) 

বারী যেমন পাঁকা রং; আইন আদালতে 

গ্রহ যেমন পাকা দলীল পাঁকা খাতা । 

(পাকী দেখ )। কীগ-পাকা"''*' 
কাচা ও 

৬৯ 
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 পাকামিশ্রিত, প্ত-কাচাপাকা জল-- 

উষ্ণ ও শীতল জল। পাকা-পাঁকি...প. অতি- 

নিশ্চিত, প্রঃ-পাঃ কথা | - পাকাঁমি, 

থাঁকাম...ব্য. (পাঁক1+আমি, আম)। 

অকালপকতা । পাঁকা-পোল্ত ''ণ. (পোন্ত 

দেখ)। পাকা । পাক! "'ষ্য. (স* পাঁক-_- 

শিশু, যথা, পাঁকঃ পরিণতৌ শিশৌ-_মেঃ, 

. পাঁকঃ বালঃ-হেমঃ)। শিশুর আদরের নাম। 

গাঁক...ফ্য, (স* পঙক)। তরল কর্দম, পুফষরিণীর 

তলার কাদা । পাঁকই, পাকুই:**ষ্য. ( পাঁক 

শই। বোধ হয় পাক+ক্ষত)। পায়ের 

আঙুলের গলইতে পাঁকে জাত ক্ষত, 

প্রঃ--ভাত্রপদ মাসে পায়ে পাকুই ছুর্বার 

- (কবিকঃ)। পীকুম়া, পেঁকো-''ণ' (পাক+ 

উয়া)। পীকে জাত, পকসন্বপ্ধীয়, প্রঃ-- 

পেঁকো। মাছ, পেকে গণ্ধ | 

পাকড়া-.'ধাতু, (হি*। সং প্রগ্রহ হইতে )। 

পাঁকড়াই_-বণ্ধন ধারণ আকুমণ করি। 

পাকড়ানা ॥ ধর-পাকড়, ধরা-পাঁকড়া "' 

। (সহচর শব্দ)। ধরা-ধরি, ধরা-বীধা) আক্মণ। 

শীকড়ী...ষ্য, (পীখড়ী দেখ)। ফুল দল, প্রাঃ. 

টাপার পাকড়ী দিয়া গড়িল'অঙ্গুলী (ভাঃ)। 

( শ্রাচীন বা*)। 

পাকনা পাক দেখ। 

পাকল, পাকলা' "পাক দেখ। 

পাকসাট ''ষ্য. (স" পক্ষ _পাখ, বা* ছাট_ 

সাট। তু* মালসাট )। পাখার আঘাত, 

গ্;__পাকশাট মারি কেহ খেদাইতেছে ! 

দুরে (মেঘনাদবধঃ)। 

গাক! "পাক দেখ। 

পা-কাটি, পেকাট...ফ্য. (পাট-কাঠি)। গাছ 

পাটের কাঠি বা! ডাটা । পাকাটিয়। 

পেকুট্যে.''ণ. (পাকাটি+-ইয়। )। পা-ফাটির 
তুল্য শীর্ণ (ও দীর্ঘ )। 

পাকাল...ষ্য, (অ* প্রক্ষালিত হইতে । ও, 

পথান্ত )। প্রক্ষালিত অন্ন, (প্রায়) পান্ত 

ভাত, গ্ঃ--কৰিকঃ। (অশ্রচলঃ)। 

পাকাল.''ষ্য. (স* পঙকাল। অগ্ নাম পঙক- 

গতি )। পঞকচর সমু কদাকার মতস্তবিশেষ 
( 1159090010196109 081108105 )| শঙ্ক 

কষুত্র, নাই বলিলে হয়। থুখনি নাকের 

সমুখে। প্রঃ--(কৰিকঃ)। 

পাকী -.গ. (স* পক হইতে )। পাঁকা, দৃঢ় 
্বায়ী, গুবু। (পাঁক, পাঁচ দেখ )। পাকী 

মালা--যে মাল্য তৈলাদিযোগে দৃঢ় হই- 
য়াছে, পাকী শের-বড় কিংবা ব্যবহারে 

যথার্থ শের-যেমন ৮০ তোলায় শের। 

( কাচী শের-স্প্রীয়ই ৬৪ তোঁলায়। কীচী 
দেখ )। পাকী ছুঁচ ইস্পাতের হুট; 
ইত্যাদি । 

পাকুড় ..ফ্য. (স* পর্বট। প্লক্ষে! জটী পর্কটী 

অঃ| নির্যাস_-আঠা ক্ষরে বলিয়া প্রক্ষ) 

জট|__শাখ। হইতে শিকড় জন্মে বলিয়া 

জটী) বটের সহিত সম্পর্ক_-মাদৃহ 

আছে বলিয়! পর্কটী-_-অঃ 31 অনেক 

স্বানে বট ও পাকুড় একঝ রোপিত হয, 

এবং লোকে কথার বট-পাকুড় বলে)। 

অশ্বথাদিবর্গের অশ্বখতুল্য তরুবিশেষ 

( ঘ1০8ও 10600119 )। কিস্ত। অশ্বথে 

তুল্য বৃহৎ হয় না। কোমল শীখা সু 

রোমশ। পাতায় লেঙ্জ নাই। ফল মটর 

কলাইর মতন ছোট, পাকিলে- শার্দা হয়। 

. এই গ্রাছ উত্তর ও পশ্চেম ভায়তে অধিক 

জন্মে। 
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গাঁকে"(পাক দেখ)। নিমিত্তে গাঃ--নিত্য 

আমে তোর পাকে (ভাঃ)। পাকে-্রৰকারে 

... (প্রায় সহচর শব)। কৌশলে, 

পাকচকে। 

পাঁথ .'ষ্য. ( স* পক্ষ )। পক্ষীর পাখা, 

প্রাচীন বা'। গাখ-পাখালী-.'ষ্য, (সহচর 

শব )। পাখী। 

পাথড়া*“যা, (স* পক্ষ+ড়1)। পিঠের ছুই 

অস্থি-ফলক, অংস-ফলক (51)081061- 

)18৫৫3)) পাঁকা ফাটা ফলের এক এক 

পক্ষ, যেমন শিমুলের । 

পাঁখড়ী-.ষ্য. (ন* পক্ষ+ড়ী। ও* পাখুড়া, 

হিৎ পধড়ী, ম* পাঁকল্ী )। ফুলের দল, 

পাবড়ী | 

গাথ...ণ. ( স* পাষ্চ )। পাষণ্ড (প্রাচীন 

বা*)। 

পাখনা.*'ষ্য, (স* পক্ষ__-পাখ, পাখ+ন! 

স্বার্থে)। ছেটি পক্ষ, মাছের বুক পিঠ 
পেটের ছোট পাখা (03 )। 

গাখম, পেখম'"“ষ্য. (স* পক্ষ শকে সতগ্রা* 

অম্ বিতন্তি। তু* ফুলম্)। ময়ূরের পুঙ্ছ- 

পক্ষ, প্রঃ পেকম ধরিয়া নাচে ময়ুর ময়ূরী 

(কবিকঃ)। চাদ! ..( স* চন্ত্রক )। পাখমের 

চন্ত্রীকার চিছু। 

পাথর...ষ্য, (পক্ষীরাজজ হইতে )। পক্ষবিশিষ্ট । 

অশ্ব (মাঃ)। (অপ্রচলঃ)। 

পাধ-নাট-“'ষ্. (পক্ষ +-ছাট) । পক্ষের আঘাত। 

পাখা “'্য (স* পক্ষ । পক্ষ দেখ)। পাখীর 
পাখা; পাখার আকারের দ্রব্য, যেমন 

জাহাঞ্জের পাখা (9801৩); ব্যজনী; 
উনানের ছিন্র (স* পক্ষ চুীর্ধ,--মেঃ)। 

তাল-পাখা'..তালপত্রের ব্যজনী। টান! 

পাখা... পাখ! টানিয়৷ ছাড়িয়। ঘিলে 
বাতাস হয়। ছু-পাখ! উনান..*যে উনানের 

ছুইট। ছিত্র, যাহার উপরে ছুইট। হাড়ী: 
বসিতে পারে। চারিপাখ উনান...মে 

উনানের চাঁরিট। ছিদ্রের উপরে চারটা 
সঁড়ী বসিতে .পারে। পাখা কর।-- 

_ পাখা দ্বারা বাঁভীন বহান|। পাখা গড়া, 

- পাখা নির্মাণ । পাখা উঠা...পিপিড়ার 

পাখা উঠে মরিবার তরে-_ইহা হইতে মৃত্যুর 
উপায় কর!। 

পাখাজ (গ্রা* )."'পাখোয়াজজ দেখ । 

পাখাল...ধাতু, (স* গ্রক্ষাল ধাতু । পালি 
পকৃখাল ধাতু )। পাঁখালি-_-জল দিয়া, 
প্রক্ষালিত করি, ও£--পাখালে চরণ 

(ককৃতিঃ)) গ্রঃ-পাখালি চরণে মুছিলা 
বসনে বসিল স্নার খাটে ( শুং গুঃ)। 
পাখালা ॥ পাখাল!...ধাতু, (পাখাল 

ধাতু আস্তে)। পাখালানা, পাখলান! ॥ 

পাখাল-*“ষ্য, (ও* পথান্ত )। প্রক্ষালিত জলে 

ধৌত অনন,প্রাঃ_-চৈতত্তমক্কল। ( কবিক+:- 
পাকাল)। | 

পাঁখী, পীখ ''ষ্য. (স* পক্ষী। কিংবা বা, 
পাখা+ঈ)। পক্ষী। পাঁখী-পাখালী...ফ্য. 
( পাখ।+আলী--বিশিষ্ই অর্থে। অতএব 

পাখালী অনুর শব)। পক্ষী পতঞ্জা 

ইত্যাদি । পাঁধী-ধরা.."ফ্য, ষে পাখী ধরে, 

পাখী-শিকারী বা! ব্যাধ। পাখী-মার!.'ব্যাধ 

জাতিবিশেষ। পাঁখী-লত।-"'ইযুলতা দেখ। 

পাখী''য্য, (সৎ পক্ষক। পাখা 

হত্যার্থে ঈ)। চরকার অরা; খড়-খড়ীর 

এক এক পক্ষ। রামপাখী-''ব্য, মুরগী 
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+ইয়)। পক্গীর পক্ষের আকারের তাল- ৷ পাগল.'ণ. (স*)। বাতুল। পাগলা... 

পত্জাদির বৃষ্টিনিবারক দেহাচ্ছাদক | 

পীখুড়া'..ধা. (স* পক্ষ--পাখ+ড়া-পাখড়া 

_ পাঁখুড়া )। কাঠ টাচিবার বাইস-বিশেষ | 

(পাখুড়ার ফলা কৌদালের মতন, বাইসের 

ফলা! কুড়ালের মতন বদধ থাকে )। 

পাখোয়াঞ্..-ষ্য, (হি* পথাবজ। পাঁথে_- 

পার্থ আওয়াজ যার?)। বড় মর্দলবিশেধ। 

পাখোয়াজী-.'ষ্য, পাখোয়াজ বাঞাইতে দক্ষ 

ব্ক্তি। 

পাগ..ফ্য, (সৎ পাক। হি* পাগ)। গুড় 

কিংবা চিনীর রস ফুটাইলে যে গা়তা হয়। 

পাঁগ, পাগড়ী... (পাগ, কিংবা পাগড়ী, 

শব্ধ মণ তেলুগু ও* বা আসা" হি* সব 

( পাগল +আ-_-আদরে অনাদরে )। ক্ষিণ, 
নির্বোধ । স্ত্রী' পাগলী, পাগলিনী (পদো)। 
পাঁগলাই..'ষা, (পাঁগল+আই)। পাগলামি, 
£_-পাঁগলাই না করিহ নাঁ ছড়াঁও ঝুট 

(চৈঃ চঃ)-_ঝুট-উচ্ছিষ্ট। ( অপ্রচলঃ)। 

পাগলামি...ষ্য. (পাগল +আঁমি)। পাগলের 

ভাব বাঁ ব্যবহার পাগলামির ছিট "'( সং 

ছট|-_রেখা )। পাঁগলামির অল্প লক্ষণ, 

ঈষৎ বাতুলত!। পাগলা"'ষ্য.শিব। পাগলী 

শষ, ছুর্গা, পঃ__পাগলার চৌদ্দ পাগলীর 

আট এই নিয়ে কাল কাট (খনা)-_শিব- 

চতুর্দশী ও মহাষ্টমী ব্রত। পাগলাখান' 

পাগলা গারদ .*ষা. বাতুলাশ্রম। 

ভীষাঁতে আছে। অতএব দেশজ হইতে । পাগলা-ধাতু, (স' প্রোগার হইতে। তু 

পারে না, যদিও ওড়িশার "প্রীকৃতসর্বন্থ” 

নামক প্রকৃত ভাষার পুথীতে দেশজ লিখিত 

আছে।: স* প্রগ্রহ_ ধারণ) পট-গ্রগ্রহ 

শবের পট লুগ্ত হইলে গ্রগ্রহ-_পাগ পাগড়ী 

থীকে। বোধ হয় মূলে এই শব ছিল। 

কিংব! স* পট হইতে পাগ । তু* স* গদ_ 

মণ পগ ও ম* পাগোটে _ পাগড়ী )। পট- 

উষ্কীষ, গ্ঃ-_মাতায় (মাথায়) বান্ধিল পাগ 

(কুত্তি: ), হে পাগধারী পাসরেছ নবীন 

কিশোরী ( চণ্ডীঃ), পাগখানি বান্ধে ভাঁড় 

নাহি টাকে কেশ (কবিক2--পাগথানি এত 

ছোট । ভানদাসেও পাগ । মাণিকেও পাগ 

পাগড়ী-ছুই বূপ আছে। বোধ হয়, 

আসা" পাগুল, ও* পাকুজি, হি" পাগুর। 

পীজ কাটা দেখ )। পাগলাই-_দস্তহীন 

মাড়ি দ্বারা চর্বণ করি, গঃ-_বুড়া পাগলাইয়া 

পাগলাইয়! খায় পাগলান। ॥ 

পাগা, পাগা-দোড়ী.“ষ্য. ( স* গ্রপ্রাহ, গ্রগ্রাহ। 

যথা, প্রগ্রীহত্ত তুলাহুজে কুযোদিপ্রগ্রহে 

হপিচ। গ্রস্ত; তুলাস্াতরে হয়াদিরশো 

রশ্দৌ চ--মে£| -ও* পগা । হি' গাগা 

অশ্ব(রোহী সেনাল। ম* পাগা--অর্বশালা, 

এক নায়কের অধীনস্থ সেনা, পাগোর-_ 

দোড়ী) পাঁঘা-_গোরুধাধ! ঘ্োঁড়ী)। গবাদি- 

পশুবদ্ধন-রজ্জু। (গোঁশালায় অশ্ব-শালায় 

যে দোড়ী দিয়া গে! অশ্ব বীধিয়া রাখা হয)। 

প্রাচীন বূপ, গাগ; অন্যাপি গ্রামে পাগ : । পাঞ্জা", (স* পাংশুলবণ-উত্ভি পাংশু 

শহরে পাগড়ী_হি* পরড়ী হইতে। শব হইতে জাত লবণ। 

গ্রহ কিংবা গট বলিয়! অশিষ্ট বা* পগ্গ 

হইয়াছে। 

ইহাই মূল অর্থ। পরে 

অর্থ মৃত্তিকাঁজাত লবধ-বর্সাদৃত্ে। গর 

অগ্নিপক সামুজ লবণ) নূন দেখ 
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পাডীশ.'ণ' (স+ পিশ-_নীল গীত মিশ্র 

বর্ণ অন্ত বুপ পিজ্জা, পিড্াল।- হয় ত 

পাংশু হইতে পার্জ, তৎসদৃশ পাঞ্গাস। 

অন্ঠ চলিত বুপ ফেকাসিয়!)। নীল- 

গীতবর্ণ, রন্তুহীন বর্ণ, প্$-জলে বহক্ষণ 

ধাঁকিলে আঙ্গুল পাঞ্জাশবর্ণ হয়। 

পাঞ্জাশিয,পাঞ্গান্ডে-.৭. পিঞলবর্ণসদৃশ। 

পাঁজীশ...ষ্য. (স* পিষ্াশ)। সিলশ্ধ 

তুল্য চেপটা অশন্ধী মতস্তবিশেষ 
(680789- 

9105 10001027811) । মুখ চওড়া
; গৌঁফ 

টারিটা, সবু। ২1 হাত দীর্ঘ ও চারি পাচ 

শের হয়। মাছে তেল প্রচুর! ভদ্রলোকে 

খায়, কিন্ত, পাঙ্গাশ মাছ বিষ্ঠা ভক্ষণ করে। 

পাঁচ .৭. ষ্য. (স* পঞ্টন্)। পঞ্ট-সধ্ব্যক, 

পঞ্চসঙ্খা৷ ; ৫1 (পঞ্চ দেখ)। পাঁচ জনে'"* 

পঞ্চজন,পরামর্শ কিংবা কর্ম নিপ্ত্তির নিমিত্ত 

পঞ্চজ্জন, সাধারণ লোক । পীঁচ-চুলা '*চুল 

দ্েখ। পীচটি, : পাঁচটা---ষ্য ( ওঃ 

পাঁচআতি--স* প্রয়ান্র হইতে। তু" ষটর! 

বা ষেটেরা )। পঞ্ম রাজে কত্য জাতকর্ম- 

বিশেষ । (জাতকর্ম দেখ)। পীঁচ'নর "'ষ্য' 

(স* লহর হইতে নর)। পাঁচ সারি- 

ুন্তু কণ্ঠমালা-বিশেষ। পাচ-মিশালী'''পাঁচ 

দ্রব্য মিশ্রিত হইয়াছে যাহাতে; নামা 

দ্রবোর মিশ্ণ। পাঁচ হাতিয়ার."*( হাতিয়ার 

দেখ)। ঢাল তরবাল তীর ধন্গুক বর্পা- 

এই অন্ত্র ও শন্ত্র। পাঁচী, পাঁচ-পাচী-''ণ' 

( পীঁচ+ইঈ)। পাচ জনে যেমন করে 

তেমন, গ্রঃ--গাচী ধুতি; সর্বদ। যেমন 

ঘটে, প্রঃ--পীচ-পী্চী বেভার। 

পাঁচ'*ধাতু, (স* পঞ্জ-ধাতু ব্যন্তীকরণে, 

বিস্তারে। রা, গাঁচিল গীচালী--কবি 

কর্ণের ভণিত1। ও* পচ ধাতু বিস্তারে, 

প্রায়ই চিন্তনে )। গীঁচি__অন্ুমীন করি, 

গ্তঃ--করে পাঁচাপাচি। পাচা ॥ ( পাঁচ। 

কদাচিৎ ব্যবহার হয়। আঁচ দ্বেখ)। 

পাট, পাচা" ধাতু. পেচ ধাতু দেখ। 

পাঁটক...ঘ্য. (স*)। পাককর্তা, র্ধনকর্তা।, 

স্ত্রী" পাঁচিকা। (স* পাঁচকী )।. 

পাঁচড়া...ষ্য. ( স* পিচ্চট--পিচড়া। হইতে )। 

খোস (খস)। খোস-পাঁচড়া...(সহচর শব)। 

খস ও এই বুপ চর্মরোগ ($০88159)। 

পাঁচন, পীচন (গ্রা*)..ষ্য. (স* পাচন। 

ও* পাঞন )। দেহের রস-পাক-কারক 

নুলাঁদির ক্কাথ। 

পাচনী, পাঁচন-বাঁড়ি, গাচনী.'"ষ্য, (স+ 

প্রান । ও* পাঞ্ণ )। গবাদি তাড়নদ 

ঞঃ-_পাঁচন-বাঁড়ি (শুং পুঃ)7 সারধির হাত 

হইতে খশিল গাচনি (কৃত্তিঃ লং)? বীকুয়। 

প্াঁচনি হাতে রঙ্গিয়া'রাখাল সাথে ( জ্ঞান” 

দাস )। (রাটে অপ্রচলঃ )। 

পাঁচালি ''পা দেখ। | 

পাঁচালী...ফ্য. (স* পঞ্চালিকা, পঞ্চালী। তু 

পঞ্চালিকা, করিল গ্রকাঁশ_কবিকঃ। স" 

পাঞ্চান্লী_ ছন্দোবিশেষ )। ছন্দোবিশেষে 

রচিত গান। 
| 

পাঁচি..ণ. (হি* পচন্বাই । পচা হইতে )। ভাত 

পচাইলে যাহা জন্মে, প্রঃ প্াচি মদ, 

পাচোয়াই মদ । 

পাঁচিত্তি গ্রাণ...প্রায়শ্চিত্ত। (আস
া পরাচিৎ) 

ও* পরাচিত্তি)। 

পাঁচীর, পাটীর 'য্য. (স' প্রাচীর প্রীচীরং 

প্রান্ততো বূতি- অঃ )। বাটাবেষ্টন 

করিবার দেওয়াল। ( ঘরের পাচীর 
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চিট
 

নছে? ঘরের কাঁথ কিংব! দেওয়াল। বাড়ী | গাজলা . ব্য. (সঃ অঞ্জলি হইতে) জীজলা। 
ঘিরিবার পাঁচীর )। 

পাচোয়াই-**ষ্য, ( হি* পচৰাই )। পাঁচি মদদ। 

পাছড়া, পাছড়ী..“ষা. ( সং প্রান্তর? প্রচ্ছদ? 

পাছুড়ি)। স্ব/ল প্রাবারক, ছপাটা 
(কবিকঃ)। 

পাছা...ফ্য, ( স"* পশ্চাৎ হইতে । সং 

ন্কিচু ?)। নিতম্ব, পৌদ। পাছা-পীড় '*পাঁড় 
দেখ। 

পাছাড়-."ধাতু. (পাছুড় হইতে ?1)। পাছাড়ি 

-মিক্ষেপ করি) প্রকে কারে আছাড়ে 

কে কারে পাছাড়ে (ভাঃ)। পাছাড়া ॥ 

পাছাড়ী...ণ. (স* পশ্চাদ্ৰর্তী )। পশ্চাতের, 

পেছলী, গ্রঃ-_পাঁছাড়ী প1। 

পাছু.*ব্য. (স+ পশ্চাৎ)। পরে। আগু- 

প্রঃ-কৃতিঃ লং । ( অগ্রচলঃ )। 

পাঁজা.. "ধাতু, ( ও* পজ| 7 হি* পাঞ্জ-- জোড়া, 
ম* পাজ--ধার করা । স* পি, পিজ ধাতু 

হিংসা! দীপ্তি হইতে )। পাজাই--লোহার 
অন্্রশস্ত্রের অর আগুনে পোড়াইয়! পিটিয়া 
বাড়াই, প্রঃ--ভোত৷ কুড়াল পাঙজজাইয়া 

ধার করা । পাঙ্গান!॥ 

পাঁজা'"“ষ্য. (ফাঁ" পন্জহ,। স* পঞ)] হস্ত- 

বেষ্টন, পঃ-পাঁজ! করে চক্্রকেতু ধরিল 

সত্বর ( ভাঃ)। 

পাজা...ফ্য. (ফা* পঞ্জাবা। ও* ভাট.) ম 
ভন্টরী; হি* গজৰাঁ, ভট্টী )। ইট পোড়াইবাঁর 

ভাটা, প্রঃ কুস্তার পোড়ায় গজ 
(কবিকঃ)। পীঁজারী..-ষ্য. (পাঁজ!+ আরী)। 

পাঁডু-''ষা. অগ্রীপশ্াৎ। (পা পাঁচে পেছু, যে ইটের গাজ| সাজায় ও পোড়া । 

চলিত )। 

পাছুড়-' 'ধাতু, ( স" প্রন্ম/ট ধাতু হইতে । স* 

স্যাৎ তাঁড়নে চ বিকাসনে-মেঃ। ও. 

পাড়; হি* পছোড়, পেচ, ফটক ম*। | 

ফটক ধাতু)। পাছুড়ি-_কুল! দ্বার! ধান 

 চীলের আগড়া ভূষ আবর্জনা দুধ করি। 
পাছুড়া। পাছুড়া.."ধাতু, 

আস্তে )। গাছুড়ানা, পাছড়ান!। 
পাছে." "ব্য, (প* পশ্চাৎ)। পরে, প্রাঃ--পাছে 

লোকে কিছু বলে--আশঙকায় ৷ 

পাজ...ফ্য. (ফা* পঞ্জা। পাঞ্জা দেখ)। পদচিহ্ন, 
$-_কাদায় পাঁজ গড়ে ।...পাইজ দেখ । 

পাঁজর, পাজরা-''ষ্য. (স* পঞ্জর)। বক্ষঃ- 

পঞ্জর,৫ঃ_ পাঁজর ভাঙদগিল কিলে (কৰিকঃ)1. 

বুকের পাঁজরাঁ বুৰের হাড় । | 

(পাছুড় ধা 

৷ পা-জামা-"“ষ্য. (ফা* পাঞ্জামা )। ইজার। 

ূ পাঁজি, পাঁজী-.'ষ্য. (স' পঞ্জি, পঞ্জী। সঃ 

প্রন্ফোটন-*ন্থর্প; যখা, ্রশ্ফোটনন্, সর্প পঞ্চাঁঙা শব হইতে পণ্রিক1 )। বার তিথি 

নক্ষত্র যোগ করণ--এই পঞ্জ্ঞাপক গ্রন্থ । 

পাজি-পুথী-.'ষ্য, পাজি পুথী ইত্যাদি। 

পাঁজি দেখা--পাজিতে বারাদি অবগত 

হওয়! | ডাইরেক্টরী পাঁজি-.'( ই* ৫116০. 

(01 )। যে পাঁজিতে দেশের লোকের নাম 

ধাম লিখিত থাকে৷ ফুল গাঁজি' (ই 

0011) পূর্ণাঙ্গ পাজি, বৃহৎ পাঁজি। হাপ 

পাজি...(ই* 17910)] ছোট পাছি। 
ৃষ্টান্তে, হাতে পাঁজি মঞ্জালধার-_আলি 

মঞ্গীলবাঁর কি ন| তাহা হাতের পাজি 

দেখিলেই জানিতে পারা যায়, অন্তত 

অন্ুসপ্ধানে প্রয়োজন নাই; কাম্য বন্ড 

সুলভ্য। 
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গাজী ..ণ, (হি?)ল* পদ্জ বা পজ্জ -শুত্র ?)। 
নীচ, ছৃষ্ট (গালিতে)। পেজে মি,পেজেম.**য্য. 

( পাজী+আমি-”পাঞ্যামি_পেজেমি | 
অপত্রংশে কদাচিৎ পেক্োমি )। প্াজীর 

ধর্ম। **৭. পাঁজীর যোঁগ্য। 

পাঁজর, পাঞ্ডড়.''ষ্য. (স* পাদমঞ্জীর । ফা" 

পাঁজেব )। নারীর পাদনূপুর | 
পাঞধা ''ষ্য. (ফাঁ* পন্জহ্, পন্জা | স* পঞ)। 

বিসভৃত করতল, থাবা; করতলের হ্াপ। 

পাঞ্জা কা-কষি "'হাঁতের আঙুখুল ধরিয়া 
ছুই জনের টানাটানি । বরাবরি পাঞ্জা... 

বাধাহীন ভাল রাস্ত! (কাহার-ভাষায় )। 

পট .'যা. (স* পট। পটঃ পেষণপাষাণে ব্রণা- 

দীনাঞ্চ বন্ধনে। চতুষ্পথে তু রাজাদি- 
শাসনাস্তরীঠয়োঃ ॥-_মেই | পরে পট শবের 

অন্ত দুই এক অর্থ আসিয়াছিল। বা'তে 

অনেক অর্থ হইয়াছে )। (১) নগর, গ্রাম, 

গ্রাঃ_বীরসিংহ তার পাট পাঠাইয়। দিল 
ভাট লিখিয়া এ সব সমাচার (ভাঃ)। 

শ্ীপাট .“দীক্ষাগুরুর বাস-শ্রীম। (২) পীঠ, 
সিংহাসন, পম শ্রীহর্য্য বসিল পাটে 

নায়ে লবে গো (রামপ্রসাদ ); স্থনার 

পাঁটেত বেমাঁতির বৈসএ হাট (শৃং পুঃ)-- ; 

দোনার পাটে। পাট-রাণী .'যে রাণী 

. মিংহাসনে উপবেশন, করেন, রাজার প্রধান! 

মহিষী। পাট-হাতী "যে হম্তী সিংহাসনে 

রাজাকে বহন করে। (৩) সম্মান, প্ঃ-- 

বংশের পাট রাখ।। (৪) কাষ্ঠপট, ধোব। 
যে কাঠের পীঠে কাপড় কাচে, ঘাণীর যে 

পাটায় ঘণ! বসিয়া! গোরু তাঁড়ায়। (৫) 
. ফুগের এক খণ্ড, প্ঃ_-কগাটের, জীতার, 

ছানার পাট । (৬ কুয়ার গায়ের নাঁদ। (৭) 

-কীথ দিযার সমন যত উচ্চ করিয়! এর এক 
বার কাঁদা চাপান| হয়, গঃ--চাঁরি পাট 
কাথ গলে (কবিক)-বৃষ্টিতে (৮) শিব- 

গাঁজনের সন্ন্যাসী যে লৌহশলাবিদ্ধ কাঁঠের 
গট।য় ঝাপ ভাঙ্গে । পাট ভাঞ্জী--এই 

পটে'পতন। (৯) ভাজ, গ:-_কাঁপড় কর! | 

(১০) পট (কিংবা পট-বন্ত্র-অঃ মেঃ), 
রেশম পাট, গ্রঃ--পাটের জোড়, গাঁটের 

শাড়ী, পাটের ব্যবসায়, পাঁটের চাষ-_তুৎ 
পোঁক! পালিয়৷ রেশম উৎপাদন। (১১) 

রেশম তুল্য অংশুময় কৃষিজাত ক্ষুপবিশেষ। 

( হি" নাম ঝুট-_মিথ্যা, অর্থাৎ প্রক্কত, পাট 
নহে! ঝুট-পট হইতে বুট মাত্র আছে। ও 

ঝুট। ওতে অংশু অর্থে পট এই বুপে ঝুট- 

পট, শণ-পট, ইত্যাদি। ঝুট হইতে ই” 186 

পূর্বকাঁলে অংশুর নিমিত্ত পাটগাছের চাষ 
হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না পাঁটগাছের 
স* নাম নলিত, নাঁভীক, পটশীক--ভাব- 
প্রকাশে । বা" নালিত! শাগ-_খাবার তিন্ত 

শীগ। পাটকাঠি নলাকার বক্ষ! নলিত, 
নাড়ীক নাম । পরে পাটগাছের কৃষি হওয়াতে 

গাছ-পাট," পাট নাম হইয়াছে । এ কার 
রেশম-পাঁট, গাছ-পাট--ছুই নাম আবশ্তক 
হয়। বোধ হয় ইংরেজ রাজত্ব আরন্তের পর 

অংশুর নিমিত্ত পাঁটগাঁছের কৃষি হইতেছে । 

কিন্তু, কৃত্তিবাে (ল+*), যেন পাটুয়! নায়ের 

তর--এখাঁনে গাছ পাট পাঁইতেছি। শণের 

অংশু দ্বারা গুণ হয়। ত্রমে ইংরেজে গাটকে 

20019 মনে করিয়াছে । এই বূপ ভ্রমে স* 

শণ হইয়াছে ই* 11000 । কিন্ত ই* 1৩009 
অর্থে নানাবিধ অংশু বুঝার়। কোথাও 

কৌথাঁও। যেমন নদীয়ায় গাঁছ-পাটকে 
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কোষ্টা বলে। কৌঁধ_গুটী কোষ,- কৌের  পাটকেলে...প. (পাটিকান' দেখ)। গাঁকা- 
»-্পটবন্ত্র শব্ধ হইতে কোষ্টা। কোধ হয়| পোঁড় ইটবর্ণ। পাটলবর্ণ।. * ":. 

: কোধ+তা- তুল্যা্থে, তু" আঁইষ্া। অর্থাৎ পাটটি..য্য. (পাট+মাটি)। কীথ, মন্ছণ করিবার 
যে কারণে স* পট হইতে পাট শষ, সেই | নিমিত্ত পাট-কাটা (গাছ-পাট কাটা) ও . 
কারণে স* কোষ হইতে কোষ্টা শব্দ) | পাট- | মাটি মিশাইয়া কাথে লেপন কর্মণ-ক্রোদার 

গাছের অনেক জাতি আছে । করেঞ্ট জাতির | প্রতিমা গড়িবার সময়েও পাটটি করিতে 
, শুট লন, অপরের শু'টা গোল । প্রায় ছই  হয়। পরে সথক্ম কর্মর- নিমিত্ত--তুলাট 
জাতির চাষ হইতেছে । এক জাতিরশুটী] আবশ্ক হয় 7) গ্রা* পেটেটি। 

গোল, কিন্তু, উচ্ছ!ফলের মতন বিষমগানর ; পাঁটদ:..ফ্য. (স* পত্তন)। নগ্রর,প্রীঃ_-বিশীখা- 
: (6007015 ০৪99018119) | অন্য জাতির | পত্তনম্-_বিশাখা দেবীর পাটঙ্গ। (পাটন 

শুট দীর্ঘ, শুটার চ%ও দীর্ঘ (০০10100189 | নাম পত্তন হইতে । পাটলীপুত্র-পতন শববের 

০1191105)। প্রথমোন্ত জাতির কোমল | পাটলীপুর্র লুপ্ত )। (২) পট, -প্রঃ-_কর্ণের 
পাঁত আমরা নালিতা বলি। ইহা ঈষৎ | পাঁটন যে পর্বতের গুঁড়ি (কৃতি: লং). 
তিন্তু। অন্ত জাতির পাত! তিন্তু নহে। কানের পাটা । 
এ'কারণ অনেকে শগ করিয়! খায়। ক্ষেতে ৷ পাটনী.'*যা. (শব্দটি-_রাড়ে অক্ঞাত। নদীয়। 

হয় বলিয়া ক্ষেতিয়া-_খেট্যে নামও আছে। যশোরে প্রচলঃ | হি* পটনী-_নেয়ে। পত্তন 
এই ছুই জাতি ব্যতীত অন্ত কয়েক জাতি | --পাঁটন হইতে । এক এক পত্তনের পাশে 
বন্য অবস্থায় জন্মে। তিতা পাট, বুনো! পাট | যেনদী, সে নদীর লোক-_পাটনী | গার. 

নামে এই সব জাতি খ্যাত। করণী হইতে গাঁরানী--পাটানী-_পাটনী 
পাট .'য্য. (স* পট পট হইতে । বোধ হয় পটার | হুইতে পারে। কিন্তু নারী বুঝাইত)। 

আকারে বোন! হইয়! পরে জোড়া হয় বলিয়৷ । খেয়া ঘাটের নৌকার মাঝি, প্র:--পাটনীর 
পাঁটি, পাট হইয়াছে )। দৌড়ীর বোন! ; বেশ (কতিঃ), সেই ঘাটে খেয়! দেয় ঈশবরী 

থলিয়া, প্রাঃ--আতব তওচল যব আসে | পাটনী (ভাঃ)। (রাটে ঘাট-মাৰি )। 

পাটি গা (ক্কতিঃ লং), লইয়া টাকার পাট | পাট-পোঁক| "যয. (স* পট্ট হইতে পাঁট। গোকা 
চলে বার গোলাহাট (কবিকঃ পাট পাট | দেখ)। যে পতঙ্ পাটের গুটী বাধে 

ভেসে গেল পোদ্দারের কড়ি (মাঃ)। ধানের | (118 511140790, 30700)% )। 

পাট-.ঘে পাট ধান্যপূর্ণ করা হইয়াছে। | পাঁটলী, পারুল...ফ্য. (ম* পাটলি, পাটলী, 
পাট-করণী, পাট-কন্লী-“'ফ্য. (প।টি-পাইট-_  পাটল!। ফল ফাটিয়। যায় বলিয়৷ নাম)। 

পাট। পাইট দেখ )। যে নারী ঘরের পাইট | নাঁতিবৃহৎ তরুবিশেষ (51619080110 

-মার্জনাদি গৃহকর্ম করে। (আধুনিক ; ৪82$01613)। পাতায় তিন--পাঁচ জোড় 

- নাঁম চাকরানী বা ঝী)। বড় বড় পর্ণ। ফুল অতি জুগণ্ধ) .বড় 

পাট-কাঠি ''পাকাটি দেখ। 1. খ্টাকার, পাটলবর্ণ (রত বরণ) শী 



এন 
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কাঁলে ফুটে | ধুফেখুর ৪ট|; ২ট। লা, ২টা ৭ 

ছোঁট। ফল দীর্ঘ, সৌজ! নীলরন্তবর্ণ। 

পশ্চিম, উত্তর, মধ্যভারতে, ত্রন্ধে প্রীয়ই 

জন্মে । | 

পাট-ানী-”পাট দেখ। 

পাট-হাতী, পাট-হাথী-"*পাট দেখ।.. 

পাটা...ফ্য. (স* পট পাট দেখ । শুং পু. 

পট, ও, পটাণ)? কাষ্ঠাদীর পট বা তন্বা? 

ঘণাগাছের পাটা: যাহাতে ঘণ। বসে? রাজের 

কাঁঠ-পর্টী' যাহ দ্বারা ঘষিয়। দেওয়াল 

মান করে; আবরণবস্তর, গুঃ_-এক পার্ট 

শক খণ্খ চাদর, দে-পাটা-ছই খ্ 

মাঝে সেলাই করা চাদর ; কটিতে বন্দি 

রাখিতে সবর্ণাদির পট; পাটা । বুকের পাটা 

_ শবক্ষপট বিস্তৃত হইলে সাহমী বুঝায়। 

র 

গ্লেল।' অতএব ভারতচন্ত্রের সময় পর্যস্ত 

ইটাল, পরে পাটকাল আসিয়াছে। ইটাল 

অদ্যাঁপি আছে। গ্রী* হিটাল। ইট+আল 

-ইটাল। বোধ হয় ইট1+ল--্থার্থে 

কিংবা হম্বার্থে। পাক! ইটাল--পাকি 

ইটাল-পাঁটিকাল__পাঁক! গোড়া ইট অর্থাৎ 

আম! ইট নহে )।পাঁকা"পোড় ইট, প্রঃ-- 

নির্শিল! মিলিয়। স্বর্ণ পাঁটিকেলে মঠ চিতার 

উপরে (মেঘনাদবধ)-_-পাঁটিকাল অপত্রংশে 

গাঁটিকেল__পীটকেল । দৃষ্টাস্তে, ইট মারিলে 

পাঁটিকাল খাইতে হয়-__ইট আমাও হইতে 

পাঁরে। অন্তের অল্প ক্ষতি করিলে নিজের 

অধিন্ধু ক্ষতি সহিতে হয়। পাটকালিয়া, 

পীঁটকেল্যে..ণ, (পাঁটিকাল+ইয়া)। পাট 

কাল তুল্য, প্রঃ_পাঁটকেল্যে রং | 

ইহ| হইতে, সাহস। পাটিয়া, পেটো...পাটী দেখ। 

গাটাতন...ফ্য. (ন* পট্টতল। পটাচ্ছদন 1)। | পাটা.“'ষ্য (প*)। অনুবনম, প্রঃ _পাটাগণিত 

মৌকাতে লৌকের বসিবার বিস্তৃত তল। | "থে গণিতে সুন্দর কৃম আছে। 

(নীচে খোল, উপরে পাটা হন । ই* 0০%)। 

পাঁটার ..ফ্য. (স* পট-_পা)+র-স্থার্থে। 

ম* গঠীর)। পালান ভিড়িবার পটা। 

পাটালী..ফা, (পাটা +লী)। পাক-করা গুড় 

কাঠের পাটায় ফেলিয়। পাটা-কর! মিষ্টক। 

পাট! শেঅলা ''শেঅল। দেখ । 

পাঁটি'.'ষ্য, (স* পাঁলি পঙ্ৰ্তি। আদা* পারি)। 

পাঁটী-..ষ্য. ( স* পট, পট )। কাষ্ঠীদির সবু 

পট্ট; গাড়ী; দীর্ঘ অল্প পরিসর ভুমিখত্ড; 

মন্তুকের সম্মুখের কেশের চি্কণ পট আকার, 

প্রঃ_ছুসন্ধা। চিরনী ধরি পাড়ে মোহন পাটি 

(কবিকঃ)- মোম দিয়! পটের . আকার 

প্রদান করে; ধান্তাদি রাখিবার গুণ, প্রঃ 

_ আঁতব তগু,ল যব আনে পাটি পাটি 

পডুত্তি, শ্রেণী, প্রাঃ_্দীতের পাটি, কএর 

পাটি _কবর্গ। 

পাটিকাঁল...ফ্য. (কৃত্তিবীসে (সং), ইটাল 

গাথাল খাঁন মারে যে দেখে ডাগর; ৰ 

ভারতে, গোহাড় ইটাল ইট শুন্ত চৈতে 

পড়ে। মাণিকে, কপালে দিলেক তুলে 

পাটাকাল গৃ'ড়ি। গ্রবোধচক্জিকাত্ব, পাটি- 

(কৃত্তিঃ লং), পাঁটি ভরি নিল খই (কৰিকঃ) 

__পাঁট দেখ) শীতল পাটা গাছের ছালে 

বোনা! আসনবিশেষ (পটী গটী বুনিয়। 

শেষে জৌড়া হয় বলিয়। পূর্ববর্জো_- 

মাছুর ), ত১-_সাজিয়। সুর নিল পাটি 

(কবিকঃ)। শীতলগাটী'্য. হরিদ্রাদিবর্গের 

সর্বজয়া-গীছের সদৃশ দীর্ঘ ক্ষুপবিশেষ 
৭৪ 



্ রঃ 

(01170927৩ 01010601708 )। পূর্ববঙা 

ও চট্টগ্রামে জন্মে । তাঁট। বেতের মতন, দ্বিধ। 

শাখাবিশিষ্ট। পুংকেশর ১টা পরিণত হয় 

গর্ভকোষ ব্রিধাবিভন্ত, ত্রিগর্ভ। পাটিয়া, 

পেট্যে...যা. (পাটী4+ইয়!_তুল্যার্থে)। 
কেশের পাটা, প্রেঃ--পাক! কেশে পেটে 

গেড়ে করে পরিপাটী (মাঃ)। 
গাঁটুয়া, পেটো..প. (পাট--অংশু+উয়! )। 

পাট সম্থ্ধীয়, গঃ--নাভি গভীর যেন 

পাটুয়! নায়ের ভরা (কৃত্তিঃ লং)--যে না 

পাটে ভর! হইয়াছে; পটটবৎ অংশুর রজ্জুং 
গ্রঃ--কলার পাটুয়া (চৈঃ চ$)-_কলা- 

গাছের বাসনার দোড়ী। ্ 

পাঁটোয়ারী...ফ্য, ( স* পটবারিন। ম* 

পট_রাজশাসনপত্র। হি পটৰারী )। 

জমিদারের নিযুক্ত গ্রামের জমিজমার হিসাব- 

লেখক । 

গাঁট।, পাটা...ষ্য. (স* পট্ট )। উত্তরীয়, চাদর । 

এক পা্টা...ষে মোট! চাদর একটা পটে 
নি্সিত। দো-পাঁটা...যে মোটা চাঁদর ছুই পট 

জুড়িয়। নিখ্সিত। (২) জমি ভোগ করিবার 

জমিদারের গ্রদত্ত অন্ুমতিপত্র। পারটা-দার 

*য্য. যে প্রজ। পাটা_জমিদারের অঙ্গুমতি 

__গাইয়াছে। পা্টা-সেলামি---ষ্য. পাটা 

লইবার সময় জমিদীরকে প্রজা যে নঞ্জর বা 

অর্থ দেয়। পা্টা-কবুলিয়ৎ'ষ্য. ( প্রাতিচর 

শব )। জমিদার পাটা দেন, গ্রজ্জা কবুলিয়ৎ 

দেয়) অতএব উভয়ের অগ্জীকারপত্র। 

পাঠ...যা, ( স*)। আবুত্তি, গুঃ মন্ত্র পাঠ 

করা? অধ্যয়ন, প্ঃ_-গীতা পাঠ করা) পাঠ্য 

্রশ্থ, পাঁঠ্য অংশ, প্রঃ_পাঠ গড়া; লেখ্য, 

যাহা লিখিবার নিয়ম, 

পাঠক...ঘ্য..( স*)। পুরাণাদি পাঠবর্ত। 
অধ্যাপক ; ছাত্র, প্রাঃ--পাঠ-শালা- 

বিদ্যালয় (ও* চাটশান্ি--স* ছাত্রশালা ); 

সরান্মণের উপাধিবিশেষ। পাঠ-শালা..যা, 

(স*)। বিদ্যালয়, দেশীয় নিমু বিদ্যালয়। 

(পাঠশালার শিক্ষ ক-_গুরুমশায়, বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক__পক্ডিত)। | 

পাঠা..'ধাতু, (স* প্রশ্থাপিত* হইতে)। পাঠীই 

**. প্রস্থাপিত করি, প্রেরণ করি। পাঠান ॥ 

পীঠ...যা. (আসা* পাঠা। ' ও* পাঞ্ঠ-_ 

ছোট ছাঁগ স্ত্রী' পাঠী। তু* হি* গাঠ! 
পঠিয়া_ পূর্ণবয়স্ক অন্ত, (প্রায়ই হস্তী)। হি' 
পট্ঠা-_ পুষ্ট অন্ত, ; পঠোর-_ছাগ, মেষ। 
ম* বকরা,বোকড | ও* বোদা-_বড় ছাগ; 

হিৎ বোতৃ। স* বন্ত-_ছাগ_অঃ) বস্ত 

হইতে পাঠ! )। ছাগ, বলিদানের যোগা 

ছাগ। স্ত্রী" পাঠী। বোক পাঠা..*বড় ছাগ 

যাহার বয়স অনেক হইয়াছে,। স্তী' ছাগল 

ধাঁড়ী। পাঁঠী-বেচা...ষে পণ লইয়ী বন্তার 

বিবাহ দেয়। 

পাঠান...ফ্য. (উদ্দুপঠান )1 লাহোরের উত্তর- 

পশ্চিমবাসী মুসলমান জাতিবিশেষ, আফ- 

গান। স্ত্রী গঠাননী। 
পাড়.."ধাতু, (স+ পাটি পাতি ধাতু বিদারণে 

পাতনে )। পাড়ি--পাতিত করি, প্রঃ 

ফল পাঁড়িতেছে, জরে পাঁড়িয়াছে ; নিক্ষি 

করি, প্রাঃ-বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষীর 

টরণে (চৈ চ$)) প্রয়োগ করি, ৮ 

গালি পাড়া; আ'রস্ত করি, প্রঃকথা 

পাড়া । পাড়! ॥ পাড়া. 'ধাতু' (পাড় ধাতু 

আস্তে )। পাড়ান!। | 

চিঠির পাঠ। : পাড়... (স* গাটক-_রোধ_মেঃ)। & 
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ুর্ঝরিণী আদির,পজলরোধক উচ্চ আলি। 

(আড়া দেখ )। 

1ড়ন..'ষ্য (স* পাতন। পাড় ধাতু দেখ )। 

যাহ! পাত। যাঁয় যেমন শষ্যায়, চালে; যাহ! 

প্রথমে বিছানা যায়; তাতে বুনবার 

পড়িয়ানঃ পাঁতন-কর্ম। (ওড়ন-পাঁড়ন 

দেখ)। 
পীঁড়."ষ্য' (স" পট্টী কিংবা স* পালি)। 

খু'টার মাথায় স্থাপিত যে লা কাঠ বা ব
াশ 

চাল ধরিয়া রাখে, পাড়ি; কাপড়ের গ্রীস্তের 

পটা। পাড়িয়া, পেড়্যে“'৭. (পৌড়+ইয়)। 

পড়বিশি্ট (বন্ত্র)। শীদা-পেড়ো “1. 

(যে বস্ত্ের পাঁড় র্জিত নহে। কালা-পেড়ো 

..প, যে বাস্ত্ের পাঁড় কৃষ্বর্ণ। পাঁছ।-পাঁড় 

.প. যে শাড়ীর লম্বা! দিকে প্রায় মাঝে 

পাড় আছে। বে-পাছা''ণ' যে শীড়ীর 

পাছা-পীড় নাই। ফুলম্পীড় “যে গাড়ে 

ফুল বোনা হইয়াছে। 

পাঁ়া...ফা. (স* পল্লী হইতে নহে, স" পাটক 

হইতে । যথা, পাটকঃ প্ীমার্ধে- হেমঃ) 

পাঁটকঃ কটকাস্তরে-মেঃ। পাঁটক পট 

পত্তন পট্টন শব্গুলির, অর্থ প্রায় এক! 

পাটক--পাড়। ) পট্ট--পটা; পটন--পাটন, 

পাটনা; পত্বন_-যেমন বিশাখাপত্তনম্। 

পাটন৷ গ্রাম অর্থে ওড়িয়ায় যেমন মানসিং 

গটণ|]। তু* হি* ও* ম* পেঁট-হাট বা 

বিকযস্থীন)। গ্রামের অংশ। পাড়া-গ 

.ষ্য, (সহচর শব) । পাড়! ও গ। (পাড়া- 

বিশিষ্ট গম নহে। সে অর্থ হইলে পাড়া-গ! 

_বৃহত্থ গ্রীম, গঞ্চগ্রীম হয় )। গ্ুঃ-- 

পাঁড়া-গীয়ের কথা শ্বতন্ত্র-ছোট আমের, 

গ্রীমের। আদ পাড়। গঁ (গ্রা" অজ পাঁড়া-গা) 

্ 
॥ 

,.*যে গ্রীম অদ্যাপি আদ্য অবস্থায় আছে। 

( স* আদ্য-_-আইদ--অজ )। পাট-পড়শী 

..ষা, (সে* প্টবাসী +পটবাঁসী )। পাড়া" 

পড়ণী, প্ঃ--পাটপড়শী নাহি আসে দেখি 

দিগম্বর (কবিকঃ)। পাঁড়া-পড়শী'"'য্য 

(পটবাসী--পড়ণী, কিংবা! সং গ্রতি- 

. ব্বেণী)। পাড়াবানী ও পটাবাঁসী, প্রতি" 

বেশী, প্রঃ--উচিত কহিতে নাই এ পাঁড়া- 

পড়শী (জ্ঞানদাঁস )। পাড়া-বেড়ানিয়া'''ণ. 

(পাঁড়ী-বেড়ান+ইয়া )। পাড়ার পাড়ায়. 

ভ্রমণ কর! স্বভাব ঘার। পাঁড়া-বেড়ানী-ষ্য. 

যে নারী গৃহে ন! থাকিয়া পাড়ায় পাড়ায় 

ভ্রমণ করে। ( দৌষাবহ বলিয়। গালি )। 

পাড়া ভাঙ্তিয়া৷ গড়া, আস পাড়ার 

যাবতীয় নরনারী। পাড়া মাথায় করা, পাড়া 

মাথায় তোল এত কোরাল কিংবা শব্ধ 

যে পাড়ার যাবতীয় নরনারী শুনিতে পায়। 

অন্য সময় শব্দ থাকে' না) কীদিয়া, গালি 

পাঁড়িয়া, বিবাছের বাঁজনীয় পাঁড়া মাথায় 

উঠে__সকলের কাঁনে (যাহ! মাথায়) উঠে। 

ৃষ্টন্তে, যার বিয়ে তাঁর মনে নাই পাড়া” 

পড়শীর ঘুম. নাই__যার কর্তব্য তাঁর চেষ্টা 

আবশ্তক, পাড়ার লোকের চেষ্টা বৃথ! 

পাঁড়ি...ষ্য. (স' পটউ)। কাথের
 সোঁজ! খড়ের 

চাল ধরিয়া রাখিবার লঙ্া সর কাঠ কিংবা 

মোটা বাশ, প্রঃ_-গাচ পাড়ি চারি খুটি 

চারি চাল করিল চৌরস (কৰিকঃ)।
 ( পাইড় 

দেখ)। 

পাঁড়ি...ফ্য, (স* পার হইতে? পাঁবি-_সেতু-_- 

হেমঃ? ও পারি)। নদীর এ প
ার হইতে ও 

পাঁরে গমন, প্রঃ নদীতে গাড়
ি দেওয়া 

নৌক। দ্বারা যেন সেতুনির্সাণ, প্৮- 
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2... শা িসপ্ি 

“সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে সন্ধ্যাবেলা | পাতকুয়া, পাঁথকো-“য, (স* পান )। 

ধরলে পাড়ি।” গভীর কূপ, কুপ। 

পাড়ে, পাে...ফ্য, ( স* পণ্ডা+ইয়। ; পাকোয়া -'ফ্য. (? ও" কুস্তটোর1)। কাকের 

_ পাঙিয়া_পা্েপীড়ে)। ক্রাঙ্গ | তুল্য পরিমাণের পক্ষীবিশেষ। খয়রা রং 

পের উপাধিবিশেষ। পানি-পাঁড়ে-'যে | পেট অল্প কাল। গাছেথাকে। বেং ফড়িজা 

পশ্চিম! ব্রাহ্মণ রেল-ছ্রেদনে পানীয় জল খায়। কোয়া কোয়া ডাকে। 

দেয়। পাত-খোল! -'ষ্য. পাতার মতন পাতলা পোড়া 

পান্টানুন,গেপ্ট,ল-.ষ্য, ফরাসী 989169107)। | খোলা। গণ্ভিন্ী নারী খোলার সৌদ গণ্য 

পা-জামাবিশেষ। হেতু ভক্ষণ করে। | 

পা. ফ্. (ও* হি” গণ্ডা। স* গণ্ডা-_ : পাতড়া, পাড়! '“যা. (পাত-তাঁড়ী দেখ। 

শান্তক্ঞান )। তীর্থস্বান-অভিজ্ঞ। পাৎ+ড়া)। পাত-তাঁড়ী, পত্র-সমষ্ি, পুধীর 
পা্চ-.'ষ্য (সং)। চক্ষুর গীতবর্ণপ্রাপ্তি রোগ- পত্র। 

বিশেষ (12010010 )। পাত-তাড়ী, পাৎ্-তাড়ী.-.ষ্য. (স" পত্র--পাৎ, 

পাত... ধাতু, (স* পাতি ধাতু)। ০1 পাতা । স* তাল হইতে তাড়া, তাঁড়ী)। 

স্বাপিত করি, গুঃ__বিছানা! পাতা ) সজ্জিত ৷ গালগঞ্জের তাঁড়ী। পাত-াড়ী গুটাইয়! 

করি, প্রঃ--দই পাতা, চিনী-পাতা দই, | শ্রশ্বান_জিনিষ-পত্র গুছাইয়া লইয় 

কাঁমারের শাল পাতা, দোকান পাতা) | পলায়ন, কাঁজ শেষনা করিয়া পলায়ন। 

সঘণ্ধ-শ্বীপন করি, গ্রাঃ--সই পাতা): পাতন...পাত ধাতু দেখ। (২).য্য, কানের, 

উৎপন্ন করি, গ্ঃ--পবনে পাতিল ঝড় | পাতা বা পাটা, প্তঃ- কর্ণের পাতন যেন 

(জ্ঞানদাস)। পাত। 1 কাঁন পাঁতা-_ শোনা, । হুগলিয়া তুলি (কৃতিঃ লং)-_-হোগলার 

শুনিয়। গ্রীহ করা, গাঃ-আমার কথায় বীপ। (অপ্রচলঃ)। 

কান পাতে না। পাতন-“ষ্য, 'যাহা শয্যার | গাঁতনা..ষ্য পাতা 1না হস্বার্থে) | ছোট ছোট 

নিমিত্ত প্রসারিত কর! হয়। পাতা" ধাতু" পাঁতা, খড়-কুটি,প্ুঃ-_ধান্তরাশি মাপি ষৈছে 

(পাত ধাতু আস্তে )। পাতান!॥ পাতানা | পাতন! সহিতে (0৫ চ$)। (অপ্রচলঃ)। 

মামা-''মাতৃবণ্ধ, মাম! নহে, কৃত্রিম সন্বত্ধে পাত-নাম! “্য, (স* পত্র ফা* নামা)। মুখপত্র 

মামা। ও লেখন (সহচর শব), আরস্ত। পাত" 

পাত, পাৎ...ফ্য, (স* পাত্র, পত্র )। ভোজ্য- | নাঁমা করা-__কর্মআরস্ত করা। 

পান্র? গাছের পাতায় রচিত পাত্র গাছের | পাত-রাজ 'ঘ্য. (পত্ররাজ 1)। পাহাড়ি 

পাতা; পত্রাকার ধাতু। পাত করা-ভোজ্য | সর্পবিশেষ। সুন্দর বনে আছে। 

পাত্র স্বাপনা। পাত পাড়া_অনাহূত হইয়া ; পা-তল,. পাস্তল-.'যা. (স* *গাদ-তল, পা্- 

ভোঞ্জন নিমিত্ত পাত্র স্বাপনা | . শ্বল। আ' পথান--পদস্বান )। শহ্যার যে 

পাতক্সান (গ্রা* )."'ষ্য. প্রাতঃঙ্গান। স্ানেপদথাকে। 
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পাঁতলা, পাঁৎলপ গ. (স* গত্রতুল্য। ও* 

গতলা ৷ চৈঃ চঃ__পাতল মৃতপান্র। বা" 

পাতা +লা- পাথল! )। সব; শীর্ণ, ক্ষীণ) 

তরল। পাতলা ফিন্ফিনা...সরু ও ফাক 

ক্কীক, যেমন কাপড়। পাতলা ছুং ''জল- 

মিশ্রিত ছগ্ধ 

পাঁতশ: “ফা. (ফা*)। বাদশা, সআট। 

গাঁতা..হা. (স* পত্র ও" পত্রী) বৃক্ষের পর; 

চোখের পর) বৃষ্ষপত্রের ভোজ্য পাত্র, গাৎ! 

পাঁতাঁর বৌটা। "'(স* বৃস্ত। সং্প্রা" বোন্ট)। 

প্রবস্ত। পাতার শির"'(স* শিরা)। 

পত্রশিরা, প্রায়ই মধ্যশিরা। পাঁতার : 

আঁসা* পাতি; যেমন পাতি হাহ-পাঁতি 

ইস; ও* পাঁতি--ছোট “যেমন পাঁতি- 

শিয়াল )। সামান্য, প্রঃ-_পাঁতি নেবুং-ফে 

নেবু সাধারণ, কাগজী নহে; পাতি হাস-- 

রাজহাঁস নহে; পাতি নেড়ে মোগল 

পাঠান নহে। পাঁতি পাঁতি-..পঙ্ক্তি ধরিয্া, 

প্রঃ -পাঁতি-পাতি করিয়। খোজ।। 

পাতি...ফ্য, ( স* পত্র, পত্রী)। পঞ্জ; ভাল 

খেজুর প্রভৃতির পাতা'চেরা; সংবাদ; 

নিদর্শন,পাতা । জালের পাতি ''জাল দেখ। 

পাতি ..ফ্য. (স* পড্ক্তি)। শ্রেণী, প্রঃ 

দশনের পাঁতি_যস্তপঙ্ক্তি শাস্ত্রীয় বচন? 

ছাদ, প্রঃ--কথার পাতি। 
ধার ..( সৎ ধারা )। পত্রপ্রীস্ত। পাতা, 

করা-তোজ্য পাত্র স্থাপনা । পাত! পাড়া ৷ পাতিয়া-ধাতু.(স' প্রত্যয় হইতে)। পাতিয়াই 

_ তোজনলোভে পাত্র স্ীপনা। পাত প্রত্যয় করি, গ্রঃ__এমন কথায় পাঁতি- 

গড়া--ভোক্ন। 
ৃ যায় কোন জন কেবিকঃ)। (পদ্যে)। 

পাতা . হা, (হিৎ পতা। স* পতাক)। সংবাদ, । পাতিয়া” পেত্যে-“', ( পাতা 1ইয়া )। পঞ্ে 

চিতু। 

পাঁতান,পাতাম ''ষ্য. (পত্র হইতে )। লোহার 

পত্রাকাঁর শলা। ইহা হ্বার নৌকার তত্ত 

জোড়া হয়। ূ 

পাতা-পা...ষ্য, (পত্র+পদ)। পত্রাঞ্চার জোড়া 

অঙ্গুলি যে পায়ের, যেমন হীসের | 

পাতাল...ষা, (স*)। পৃথিবীর অধোদেশ। 

পাতাল কত দুরে দেখা-__কর্মের শেষ দেখা; 

মন্তরণার শেষ কর! ৷ পাতাল-গয়ুড়ী''বৃক্ষ- 

বিশেষ । পাতাল-কৌড় "ব্য. (কৌড় দেখ)। 

ছাঁত। উদ্ভিদ । | | 

পাতি 'য্য.(স* প্রত্যয় হি" পাতী)। গ্রাত্যয়। 

প্রঃ__চৈঃ চঃ14অপ্রটলঃ)। পাতিয়া, পাস 
দেখ। 

পাতি. (স* - গঙ্ন্তি--পাঁতি--পাতি? 

নিষ্মিত পাত্র; পতাকার বাশের পাত্র, 

চুবণ়। 

পাতিল ..ফ্য. (স* পাতিলী | তু* ফা* পাতীলা, 

পতীলী-_বড়-মুখ! ড়ী বা কটাহ। ম* 

পাঙেলী)। বড়-মুখ! চেপটা ছোট হাড়ী। 

পাতা ..ব্য. ( স* পত্র, প্রত্যয় )। সংবাদ । 

পাত্র..যা, (স+। যথা, পান্রং ুবাদৌ পর্ণে 

চ ভাঙ্গনে বাঁজমন্ত্রিণি তীরহয়াস্তরে যোগ্যে 

-_ মেঃ) যল্ঞাদির পাত্র? তাজন বা বাসন, 

আধার; রাজমন্ত্রী; যোগ্য) বিবাহযোগ্য 

বর; উপীধিবিশেষ। পূর্ণপাত্র ' তগ্লপূর্ণ 

শরা। শ্রাশন্ত পাত্র "বরণ ডাল! । পাত্রমিত্র 

..“ষ্য. (স*। সহচর শব )। রাঁজসভাসদ
্। 

নাটকের পার... স*__হেমঃ )। নাটকো- 

প্লিধিত ব্যন্তি। ক্বগাপান্র''কুপাযোগ্য 
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চারটার রা াাাররতনিতাহাজরটরাইটািউনিতি 

পাতরস্থ করা-_কন্তাদানযোগা বরকে অর্পন | পুফ্করিণীর ঘাট হয়। উপমায়, পাথরে পাঁচ 

করা । পাত্রী.'ফ্য. (পাত্র স্ত্ী' )। বিবাহ- 

যোগ্যা কন্য।; তাঁঅকোশী। 

পাঁথর...ব্য. (সং গ্রস্তর। হি* পতথর, ও* 

গথর, ম* পথর )। প্রস্তর, পাষাণ) প্রস্তর- 

নিশ্সিত থালা । পাঁথরা'."( পাথর+-আ)। 

কুৎসিৎ অচিন্বণ প্রস্তর । পাঁথরিয়া, পাথরে 

শষ্য. (পাথর+ইয়। )। প্রস্তরনিয়িত, 

গ্রন্তরযুত্ত ; প্রন্তরছেদক বা কর্তক। 

পাথরী...ব্য. (পাথর1ঈ )। ক্ষুদ্র প্রস্তর; 

ূত্রাশয়ে অশ্মরী রোগ (818%৩1)। গয়েশ্বরী 
পাথর...গয়ার কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরবিশেষ (০010- 

16) | বাঁলেশ্বরী পাথর '-বাঁলেশ্বরের কৃষণ- 

মুগবর্ণ প্রস্তরবিশেষ (ও* মুগণি। মুদগবর্ণ 

বলিয়! | 0১10116) | কোচ পাথর." (বাকু- | 

ড়ায় নাম)। শাদা কচুর তুল্য স্ফটিক প্রস্তর 
(08106 )1 হাসা পাখর'"'হংসতুল্য 

শ্বেতবর্ণ ক্ষটিক গ্রন্তর (৫0815) বাঁলিয়া 

কীল--এত সৌভ।গ্য ষে প্রত্তর পাঁচ কীলে 
ভগ্ন হয়। 

পাথর কুচি .ষ্য. (কোথাও কোথাও হেম- 
সাগর বলে। কিস্ত। হেমসাগর অন্ত গাছ। 

ও*তে হেমসাগর )। দীর্ঘায়ঃ ছই হাত দীর্ঘ 
শাকবিশেষ (87001051100) . ০৪1১- 

0107010) )। পাতা পুতু মাংসল রোমহীন 

অন্ন। বর্ষাকালে ছায়াতে পাতা রাখিলে 
পাতাঁর ধার হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া 
অনেক গাছ হয়। ফুল বড় বড়, বেগুনা- 
লালবর্ণ, শীতকালে ফুটে। ফুল চতুর্দল, 

কেশর আট। এই গাছ নাকি দেশী নহে। 

প্রায় ছুই শত বৎসর পুর্বে মলা দ্বীপ 
হইতে এ দেশে আনীত হইয়াছে । (বোধ 
হয়এই হেতু ভুলে দেশী হেমসাঁগর নামও 

পাইয়াছে। হেমসাগরের পাতা ছিন্ন-ছিনন, 
ফুল হলুদা ছোট, বর্ষাকালে ফুটে )। 

পাথর, বেল্যে পাথর...বানুক সংহত হইয়া ; গাখর-টুর''্য' (স' গাষাপভেদী। ও* বুক্সিণী 

জাত প্রস্তর (3814 900 )। চাকড়া 

'পাঁথর ''সবু সরু বালি জমিয়া যে পাথর 

পটাকারে দেখা যায় (হি) 8200 9070) | 

ইহাতে বাটন! বাটিবার শীল ও বাটালী 

ইত্যাদি ধার করিবার পাথর হয়। মাটিয়া 
গাথর, মেট্যে পাথর.'মাটির তুল্য কোমণ 

প্স্তরবিশেষ (5090-560109), পু 

কবিকঃ। মাকড়। পাথর .'(স* মর্কটক 

»"মাকড়স! হইতে । ও*। বাঁ*“তেও 

প্রায় চলিত )। ছিন্রবহুল ইটবর্ণ প্ীন্তর- 

বিশেষ (1861106)1 নুতন কাটায় 

কোঁমল, পরে কঠিন হয়। পূর্বকাঁলে 

অটালিকাদি এই পাথরে হইত । ইদানী 

হাত-পোছ-_অর্থাৎ বুঝ্সিণীর গামছ!1)। 

তুলস্তাসি বর্গের কদাকাঁর শাকবিশেষ 
(০০016059 ৪1077801009 )। পাতা সুগণ্ধ 

পুরু মাংসল, ভাঙ্গিলে মচ্*মচ করে। ফুল 

ছোট ছোট ঈষৎ শীল ।( স* নাম পাঁষাণ- 
ভেদী হইল কেন1)। 

পাথরিয়া, পাথরী.''পাথর দেখ। 

পাথার...ব্য, ( স* পাথোধর | পাখ, পাথন্_- 

জল)। সমুদ্র, গঃ- অকুল পাথারে গড়া! । 

সমুদ্র তুল্য গভীর, প্রঃ--নদীতে পাঁথার 

জল। (চৈ; চ$--পাথার। পাঁথার গর 

অগ্রচলঃ )। 

পাখালি ..ফ্য. (স* পাদশবপ--পাখাল+ই | 
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আদা" পথালি-প্রস্ব)। পা ধরিয়! উত্তো- 

লন। পাঁথালি কোল! '.পা ধরিয়। কোলে 

ভুলিয়! লওয়া, প্রাঃ-সীতা রথে তোলে 

রাঁবণ করিয়। পাথালি কোল! (কৃত্তিঃ)। 

পাদ “ষ্য, (স* পর্দ ধাতু অপানশবে। ম* 
পাদ, ও* পাড় )। অপানশব্ব, বাতকর্ম। 

পাদ .“ধাতু, পাঁদি__অপান বাধু ত্যাগশব 
করি] পাদা॥ পাদ. ধাতু, (পাদ ধাতু 

আন্তে)। পাদান। | পাদান!...রেশে ফেলা । 

পাহুয়া, পেদো... যে পা্দে) পারগণ্ধ- 

যুক্ত) ছর্গণ্ধ যটপদীবিশেষ। পদী দেখ। 

পাঁদ-দি..'ধাতু, (পাদ-_-পাঁ, দি-দেওয়া। 

কেহ কেহ বলে পাঁড়র্দি। ও পারদি )। 

পাদ-দি--টেকির লেজে প1 দিয়! চাপিয়। 

টেঁকি উঠাই নামাই | পাদ-দেওয়া ॥ 

পারি “যা. (পতি 02151 তু স" পিতৃ 

পুরোহিত )। থিষ্টানের পুরোছিত। পাঁদরি 

গিরি.*.পাদরির কর্ম। 

পাদশাহ, পাৎশ! শষ্য. ( ফাৎ ) 1 বাদশাহ, 

সআট। 

পাঁদাড়...যা, ( সং শ্রীধ্বন্? ও* পন্দাড়। স' 

প্রাস্তর হইতে? তু ও* পন্থার-_-যেমন 

সমুদ্র পম্থার। আঁদাড় দেখ )। বাড়ীর 
পশ্চাৎদেশ। 

পা-দান'“ষ্য. (ফা*। তৃ* স* পাদধান )। পদ- 

স্বাপনের আধার, পাদগীঠ। 

গাছক (গ্রী* ).'ব্য. (সং 

পাদুক )। পদ-ধোৌত জল। 
পান'**ষ্য. (স* পর্ণ )। দীর্ঘাযুঃ লতাবিশেষের 

(5195: 050৩) প্রসিদ্ধ পত্র। পানগাছ 
যেখানে সেখান জন্মে না। আর্থ ও 

সমোষণ বাস্ুতে জন্মে । এ নিমিত্ত ভৃণাদি- 

পাদোদক। ও* 

চ্ছাদিত গৃহ (পানের বরজ ) কিংবা গুয়ার 

ঘন বাগান আবশ্তক হয়। তারতের সকল 

প্রদেশে পাঁন চাষ হইতেছে। প্রদেশ ভেদে 

পানের জাত নান! হইয়াছে বঙ্জে, দেশী 

পান ও ছাচিপান--এই ছুই জাত জন্মিতেছে। 

ছাচি পান মচমচিয়।। (ছাচি দেখ)। 

কর্পুুরকাতী বা কর্ূুরপাতী পানের সুবাস 
, কপ্পুুবের তুল্য । এই পান মধ্যভারতে জন্মে। 

প্রাঃ _কপুর্রপাকা গান সরস ওয়! 
(কবিকঃ)। গোটা গান-.*একট। : পুর্ণাঞ্জ 
পান। সাজা পান গুবাকাদি দ্রব্য সহ 
সঙ্জিত। পান-মশল! '*গাঁনে খাবার মশলা । 
পান ডিবা! '.ডিবা দেখ। পান-দান ''পান 

দিবার আধার, ডিবা। পানের খিলি'' 

খিলি দেখ। পান দেওয়।--কাহাকেও 

কাজে নিয়োগ করিতে হইলে পূর্বকাঁলে 
তাহাকে পান দেওয়া হইত। পান দিয়া 

সম্মান দেখাইয়া বরণ কর! হইত (কৰিক:)। 

অদ্যাপি গ্রামে বিবাহাদ্দি কার্ষে পান- 

স্থপারি দিয়া নিমন্ত্রণ কর! হয়। কবিক£-- 

মুখ হৈতে খসে পাঁণ--মনের চাঞ্চল্য, 

ব্যাকুলতায়। পান-দর্পণ ''নধদর্পণ-তুল্য ) 

এক অনুঢ। বালিকা তেল-মাথানা পানে 

দৃষ্টি করিয়া চোর বলিয়া দেয়। পাঁন- 

তামাক করা--পান খাইতে খাইতে তামুক 

সেবন। 

পান ..ফ্য. (স* পান--দ্রবদ্রব্যের গলাধঃকরণ। 

ইহা হইতে পরিমাণ? স* মান হইতে 1)। 

একবারে সেবনের যোগ্য ওষধপরিমাণ। 

পান-কগ্পুর“ধ্য, (স* করিলে বপুর্র পর্ণ 

হয়)। নারগাদি বর্গের ক্ষুগবিশেষ 

( 0180815 11618215118 )। পাতায় 
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প্রায়ই সাঁতট! পর্ণ থাকে । পাতায় কপূর 

গণ্ধ আছে বলিয়া নাম। পূর্ববঞ্জো জন্মে । 

" অন্তত্র উদ্যানে রোপিত হয় । 
পানই...ষ্য, (সং উপানহ,। ও" পাঞ্ডোই, 

হিঃ পনহী, ম* বহাপ পায়তণ)। চর্মপাঁছুকা, 

প্রঃ--কৃতিঃ| (নদীয়ায় পানাই। এই 

ভুতার উপরে একট! সনু পটা থাকে )। 

পান'কাটা...ষ্য, (স* পর্ণ পান )। নারী 

কেশের নিমিত্ত পানের আকারের কাটা । 

পানতি...যা, (পান+বৃত্তি _পানতি)। গান: 

. ৰিকেতা! জাতিবিশেষ । ৰ 

পাঁনা.''ধাতু, (স' পারন1। পাইন দ্রেখ। ও* 

পানি। হিৎ পৈন! ধাতু )। পানাই-_ 

_ লৌহাদি কঠোর করি, প্রঃ-_সাত নারিকল 

, জলে দাখানি পানিঅল (শৃং পু$)-- 

পানাইল। পানান!॥ ইন্পাৎ পানাইবার 

বর্ণ--আরসলা বর্ণ, হলুদ! বর্ণ, নীলবর্ণ, 

মযুরকবর্ণ, জব বর্ণ, লাউফ্ুল বর্ণ। 

ইম্পাৎ ব্যতীত তরণও পানাইয়া কঠোর: 

_ করা হয়। ূ 

পান...ফ্য, ( স* আগীন। ও* পান্হ!)। 

গবাঁদির স্তনমণ্ডল, পাঁলান। 'পানা**ধাতু, , 

(হি, গন্হা ম* পান্হ ধাতু)। পানাই__ | 

গাইর বাটে ছুধ নামি । পানান|॥ 

পানা...ফ্য, (ফা*। তু* স* পাৰন-বিস্তারে 

স্পমেঃ)। বিস্তার, প্রাঃ--কাপড়ের পানা) 

ৰেধ, গ:-স্কাথের পান । 

পানা...ফয, (স*পানক)) শর্করাদিমিশ্রিত, 

পানীয়। র 

পানা...প্রত্যয়, (স* প্রায় হইতে পারা। 

পার! র্পাস্তরে )। তুল্য অর্থে, চাদ-পানা 

বুখ। (ব্যাকরণ দেখ)। ্ 

ও* দৃত্ত)। জলঙ্জ ভাসস্ত শাকবিশেষ,, প্র; 
--কলঙক পানায় সদা লাগে গায় ছাকিয়া 

ধাইল যদ (চণ্ডীঃ)। বড় পানা। টোকা 
পাঁনা --য, (স* নাম কুস্তিকা। হি* বব 
থুদ্বি। ও* দন্ত )| কচু-আদি বর্গের পুকুরের 

জলের শাকবিশেষ (615015 5018019653)। 

একটি গাছ হইতে বু জন্মিয়া পুকুর ছাইয় 

ফেলে । পাতা অগ্ডাকার। গাছের পাত! 

এমন সাজান! যে উলৃটাইয়! দেখিলে তাল- 
পাঁতার টোকার মতন দেখায়। পানা; 
পাশে জমির সার হয় ন|। কারগ ইহাতে যে 
লবণ (7068558107 ০1/101106 ৪10 

৪0101)806 ) থাকে, তাহাতে জমি অনুর্বয় 

হইয়! গড়ে। গুড়ি পান ক্ষুদ্যে পানা''য্, 
এই পানার পাতা খুব. ছোট, যেন মাছের 

আইয। শিকড় ছুই একটি শীদা সৃতার 

মতন। এই পানাঁও অল্নকালে পুকুর ছাইয়া 
. ফেলে । (194০৮ ০০৫. 1,01009) | ইনুর" 

কানী পানা-.'ষ্য. ( স* উন্দুরুকর্ণী। অন্য 
নাম আখুকর্ণাী ও* মুযাঁকানি--মৃষিককর্ণী)) 
পচা জলের বর্যাযুঃ অপুষ্পক শীকবিশেষ 
(581%10016 ০০০৪1৪6৪ ) পাত। যব, 

এমন মোড়! যেন ইন্দুরের কান। ইহার ফুল 

হয় না, রেণু হয়। পাশে কোন কা হয 
না। 

| পানি."'ষ্য, (স* পানীয়। প্রাচী
ন বাতে বহু 

প্রচলিত ছিল। ও, পাণি, হি* পানী; ম' 
পাণী)। জল; মণির দীপ্ডি। দবানা-পানি.*'যা' 

(দানা দেখ )। অর-জল। কাগা পানি” 

সাঁগর। বিলাতী পানি ''সোডা লেমোনেও 

ইতাদির জল। লাঁল পানি.মদ্য। পানি 
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তাঙা--গ্রসুবের পূর্বে জলমাব। (জল 
ভাঙা।--জল দিয়! চলা )। পানি-কলা.' 

ষা, জলনিমগ্র শাকবিশেষ (0118 

81150101063 )। পুকুরে জন্মে । শিকড়ের 

কাছ হইতে পাতা গোছ। হইয়! জন্মে। 

এই পাত! লম্বা, এই হেতু নাম পানি- 
কদলী--পাঁনি-কলা। ফুল শাদা শাদ।' 

ত্রিদল। ফলে পাখা আছে । পাঁনিকাঁক। বড় 

পাঁনিকৌটা..ষ্য. (স* নাম জলকাঁক। 
পানি-কাকটা-_পানিকাঁঅটা__পামিকৌটা। 

ও* পাণি-কোঅ।)। প্রববর্গের পক্ষী- 

বিশেষ (0119 15169 ০0110012176 )] 

প্রাঃ-তিত্তবিরী তিত্তিরা পানিকাক পানি- 

কাঁকী (ভাঃ)। পাঁনিকৌটা -প্লববর্গের গ্রায় 

এক হাত দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ (17৩ 110৫. 

00110101810. 17919010900185 18557 

11085 ) চু, সনু চাপা অগ্রে বাকা। পক্ষ 

ছোট। পুচ্ছ-কাঁণঙে সবুজ । পিঠ পক্ষ পদ 
ধুমর। উড়িতে জলে সাতার দিতে ডুবিতে: 
পারে। পানি-কাওয়া...( হি*। পানিকাক 
হইতে )। পাঁনিকৌটা সদৃশ পক্ষীবিশেষ | 
(1119 1)10%17-1)68060 €811 )। সমুত্র- ূ 

তীরে থাকে । পানি-কাগুড়া...্য. (কাছ ৰ 

দেখ)। কাঞ্চড়া সদৃশ শাকবিশেষ র 

(00701761109 58110100119) ডাটা 

সরু.সবু লগ্থা। ফুল ছোট ছোট, মহানীল | 
বর্দ। পানি-জমা...ষ্য. (1)।1 নাতিবৃহৎ । 

বৃক্ষ কিংবা! ক্ষুপবিশেষ (5811 6910185- | 

7৩102 )। নদীর ধারে ও ভিজ! জায়গায়, 

একত্র অনেক জন্মে । কাঁঠ ঈষৎ রত্ত) ছালে। 

লম্ব লঙ্ব৷ নালী থাকে । পুং স্ত্রী বৃক্ষ পৃথক | 
পৃথক । পল্লব লোমশ । পাতা মহ্হ্যাকার। 

বর্ষে বর্ষে ঝরিয়া গড়ে। নুতন পাত! বাহির 
হইলে ফুল ধরে। পুংকেশর ২টা, ফল 
দ্বিকোষ। পানি-ডোবি..“ষ্য. প্রসহবর্গের 

দিবাচির এক হাত দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ (1৩ 
11811161.  0611083 )। পক্ষ ধূসর দীর্ঘ 

সনু; পুচ্ছ দীর্ঘ) চঞ্, টাপা, অগ্ী বীকা। 
গলায় পালখ-গুচ্ছ থাকে । শীতকালে বঞ্জা- 
দেশে আসে, জলায় চরে । মাটির নিকট দিয়! 
উড়িয়! যায়, এবং পোঁক! গিরগিটি ধরিয়] 

খায়। পানিতুয়া-..ফয. চীলগুড়ি ও ছেনা- 

যোগে মিষ্টান্নবিশেষ | ঘিতে পাক হইয়| 

চিনীর রসে ফেলা হয়। (বোধ হয় 

চিনীর রসরুপ পানিতে ফেলা! হয় বলিয়া 
পাঁনিত+-উয়া-_পাঁনিতুয়া )। পানি-ফল... 
ব্য. (স* পানীয় ফল--বৈদ্যকঃ| অন্ত 
স* নাম শৃর্জাটক। ও* শিঞ্জাড় )। 

জলজ শাকবিশেষের (11509 01010098) 

গনিদ্য ফল (110 5৪61 01650180| 

পচা পুকুরের জলে ভাসিয়! জন্মে । পাত। 

দ্বিূপ। পুঙ্প চতুর্দল শ্বেতবর্ণ বর্ষাকালে 
অপরাহে ফোটে। ফলে ছুই শৃর্তা আছে 

বলিয়। এক স* নাম শুঞ্জাটক। কাশ্মীরে 
পাঁনি-ফল প্রচুর জন্মে। পানি-ফল ছাড়াইয়! 
শুখাইয়। গুঁড়া করিলে পানি-ফলের পাঁলো! 
হয়। পূর্বকালে এই পালো পলাশফুলের 
রঞ্ডো নারঞ্জাবর্ণ করিয়! আবীর করা হইত । 

পানিভূন্কি'*'(ভোসকাঁ, ফৌঁসক দেখ) 

গর্ভস্থ জল। পাঁনি-বমস্ত...বসস্ত দেখ। পানি 

মরিচ..*বন্য শীকবিশেষ ( 6০0120/1) 
361:18017 )1 নদীর, পুকুরের, জলার 

ধারে জন্মে! পাতা এক একটা। পাতার 

গোড়ায় উপগপত্র নলাঁকারে বেষ্টন করিয়! 
৭১ 
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র 

থাকে। ফুল ছোট ছোট, শাদা । ইহার | পানি-সরা, পানস"*গ. (পানি+সর ধাতু )। 

তুল্য অনেক জাতি আছে। পানি-লাঞ্জক, 

পানি-লাজুক...ফ্য. বব্ব,লাঁদি বর্গের জলার 
গাছবিশেষ ( [5008018 016180০2. )। 

গাছ লতাইয়া যায়। পাতা দ্বিধা! পক্ষাকার, 

ছু'ইলে মুদিয়! যায় (₹জ্জাবতী দেখ)। 

ফুল ছোট ছোট, লালচিয়।। পানি- 

শিঅলী..“ষ্য. (স+ নাম কালাম্ুশীরিকা। 

ও* পাঁণিসিউন্ি)। জলজ শাকবিশেষ 
(7410008100060) 010 10 01০910) | পুকুরে 

জন্মে। পাঁতা কুমুদ্ব পাতার মতন। ডাটা 

ভাসিয়! জন্মে, গাইট হইতে শিকড় হয়। 

ফুল ছোট দলপ্রান্ত ছিন্ন-ছিন্ন। ফুলের 

গৌঁড়। গীতবর্ণ বলিয়া শেফালীর সাদৃশ্তে 

শিঅলী নাম। আর এক জাতি পাঁনিশিঅলী 
([.. 01195090001) আছে। ইহার ফুলদল 

ছিন্ন-ছিন্ন নহে। আকারেও কিছু ছোট। 

ফুল ছোট বলিয়! এই জাতিকে ছোট পানি-। 

শিঅলী বলে। 

পানিআলা, পানিয়ালা-.'ষ্য. ( স* প্রাচীনা- 
মলক )। ছোট তরুবিশেষ ( ৪120001619 

08120115009 )। গুঁড়িতে কাটা হয়, 

ডালে থাকে ন1। পুং স্ত্রী গাছ পৃথক । ফুলে 

দ্বল নাঁই। বৈচির সদৃশ ফল পাঁকিলে কাল 
হয়, কিন্ত, বড়। একারণ কখন কখন 
উদ্যানে রোপিত হয়। 

পানিল-...ষ্য. (ই* 09061)। চারিধার উচা কাষ্ঠট- 

পট। পানিল-কপাট...যে কপাট একথান! 
পাঁটার না হইয়। অনেক পানিলে নিষ্জিত। 

গানিসা,পীনসিয়া ''ণ. (পাঁনি+সা- সাদৃ্তে। 

পানা-''য্য. (হি* পন্না । 

যাহ! হইতে জল নিঃস্যত হয়। পীনস| দীত 

-_ষে াতের গোঁড়। হইতে অল্লেই রন্তুআব 

হয়। 

পানে...ব্য. ( স* প্রতি । তু* স* পশ্চাৎ হইতে 

পেছুতে-গেছুনে )। প্রতি অর্থে, প্রঃ. 

ছেলের পানে তাকাও । 

পাস্তর (গ্রা')..'ষ্য. (স* প্রান্তর । হি* ও, 

গাস্তর)। প্রান্তর (বৃক্ষাদিশুন্ত দুরপথ )। 

পান্তা...ফ্য. (পানী ভাত-_পান্ঠা-পাস্তা। 
আসা, পইতা। শ্রথম অ| আয্বা*”তে 

গাঁয়ই অ হয়)। যে ভাত জলে ভিজাইয়। 

রাখ! হইয়াছিল, তথ্য তাত নহে (ভাত 

দেখ)। 
পান্তোয়!...পানি দেখ। 

পান্থপাদ্প:.'ষ্য. ( স* কিন্ত; ইদানী রচিত) 
ছোট তবুবিশেষ (106 [18011615 

(66. তি৪5০17918 122.0268508111515)। 

মাদাগাস্কার দ্বীপ হইভে আনীত। শোভা 

নিমিত্ত উদ্যানে রোপিত হইয়া থাকে। 

ইহার পাঁতা কলাঁপাতার মতন। কিন্ত, ছুই 

সারি হয়। পাঁতাঁর দীর্ঘ বৌটায় জল থাকে। 

এই হেতু নাম। (কিস্তু কলাগাছেও জল 

অল্প থাকে নাঁ। কদলী শব্দের বুৎগন্তি 

দেখ)। 
স* পর্ণ_বৃক্ষ- 

পত্ররৎ হরিতবর্ণ বলিয়৷ স*' পর্ণ গান 

নামক স্বানে আকর বলিয়াও পালা । পর্ণ 

পায়! যায় বলিয়! . আঁকরগথানের নাম 

পানা 1 )। মরকত মণি (60161214 )। 

পানিসা+ইয়া__সানৃহে)। জলগ্রায়? জল. : পান্সী...ফা. ৫ পানি-ৎসী1)। ছোট নৌকা। 

তুল্য শ্বাদহীন। (পাঁন্সীর আকার হংসের মতন/। 
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পাপড়া,““ষ্য' (কি | ) | হিমালয়ের ক্ষুত্র শাক- পাব.''ষ্য ( সং পৰরণ। হি পোর, আসা, ওঃ 

বিশেষ (29000111101) 60001) | ইহার 

মূলে রেচক ওষধ (00000111017) হয় । 

পাপড়ী'"'ষ্য. (স* পর্পটা--পাপর দেখ)। 
পাঁতলা৷ পাঁপরের তুল্য আকা রবিশিষ্ট। 

পাগড়ী খয়র.'"খয়র দেখ। 

পাপড়ী..'ষ্য. (পাখড়। দেখ । পাঁখড়া হইতে 

পাখড়ী_-পাপড়ী )। পুষ্পদল। 
গাঁপর, পাঁপড়.."ষ্য, (স* পর্পটী-মেঃ| 
পর্পট--ভাবপ্রকাশে)। ছোল! কিংবা 

মুগ বাঁটার সহিত হলুদ নূন জীর৷ সাজিমাটি 

হিং মিশাইয়া পাতলা রোটীবিশেষ 1 পাঁপর- 
ভাজ।.'*ঘিতে ভাজা পাঁপর। 

পাপর...ফ্য, (ই* 08061 )1 নিস্ব) নিম্ব 

বলিয়! সরকার হইতে মকদ্ধম! | 

পাঁপিয়!..'ষ্য. (হি* পগীহা । সং পিক হইতে। 

পিক 4ইয়--পিকিয়া--পগীহা ?)। চাতক | 

ম* পাঁব)। স*তে পর্ব ও খ্রপ্থি শন্ষের 
অর্থ এক (অঃ) মেঃ)) এই কারণে অমাবস্ত| 

যাহ! ছই (চান্দ্র) মাসের সম্থি তাহার নাম 
পর্ব। ইচ্ষুর এক নাম পর্বযোনি--কারণ 
পর্বগাইঠ হইতে জন্মে। এই মৃলার্থ 
হইতে বা ও* ম*-তে)। ছুই গ্রম্থর মধ্যবর্তী 

ংশ। ওাঃ_বাশের পাব, আঙুলের 

পাব। 

পাবড়া, পাবড়ী.."পাখড়া, পাখড়ী দেখ। 

পাবদ|...যা, (স" পর্বতমতন্ত-_বৈদ্যকঃ। ও, 

পৰতা )। অশকলী শ্বেতবর্ণ মৎস্বিশেষ 
(00106 08651 ঠি31)5 ০2111101083 

091১8 )| বাট! মাছ সৃশ। নীচের ঠোঠ 

দীর্ঘ, গৌফ ছই কিংব! চারি। কানী পাবদা 
'**গ্রায় দেড় হাত দীর্ঘ হয় (08111511003 

01109001900 )। 

পক্ষী, গুঃ_-চৈত্রে চাতক পক্গী পিউ-পিউ । পামরী...ব্য, (হি*। স* পরিস্তোম--আত্তরণ 

ডাকে (টৈতন্যমঙ্জল)। চাতক (০০9০০5/9661 

1800101005 ) দেখ । ইহার আর এক নাম 

কোলা-বুলবুল। কারণ মাথায় শিখ! আছে। 

প্রায় এক হাঁত দীর্ঘ। কাঁলতে সবুজ রং । 

পুং স্ত্রী এক রঙ্জোর। পক্ষ হৃস্ব গোল। পুচ্ছ 

তদ্পেক্ষ। দীর্ঘ। কেহ কেহ চোখ-গেল- 
পাখী (৪৬1: 0001:0০, [71610০0০- 

07%: 81105) কেও পাপিয়! বলে। 

পাঁ-পুজা ''ষ্য, (স* পারদ-পুজ|)। গুরুজনের 

গদযুগল পুজা । 

পা-গোষ.''ষ্য. (ফা । পোষ দেখ)। পাঁদুক!। 

(পূর্বকালে ভুতা শব প্রচলঃ ছিল না। 
তৎকালে পা-পোষ, বিনাম! শষের ব্যবহার 

ছিল)। 

হইতে 1)। এক প্রকার রেশমী (কিংবা 

পশমী) বস্ত্র, গঃ--কবিকঃ। 

পামরী ..ণ. (স* পামর-্্ী* )। নীচ বা! মূর্খ 

নারী। 

পাম! .ফ্য. (স* পামন্)। চর্মরোগবিশেষ | 

অনেক ফুন্কুড়ি একত্র উঠিয়া রস নির্গত 
করে ( 2026105 )। 

পায়...ব্য. (স* পরঃ)। জলনালী (কাহার- 

ভাষায় )। পায় কোলে--কোলে--সন্দুখে 

পয়ঃনাল!। 

পায়"'পা দেখ। 

পায়খানা. পাইখান। দেখ। 

পায়চারি, পার়চালি.."ষ্য. (স* পাদচারি)। 

পাদচারগ। 
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পায়দল...ণ. (ফা* পায়দার। পাদবিশিষ্ট, 

পায়ে হাটিয়া। 

ায়রা...ফা.(স+ পারাবত। ও” পারা। স* 
পারাৰত-বৰত লুপ্ত হইয়া! পারা, মাঝে য় 

আগম হইয়! পায়রা )। গৃহপালিত প্র সদধ 

00100008 . 

170:006018 )। পক্ষ দীর্ঘ কমশঃ সরুং গাঁ 

সনু পুঙ্ছ ছোটি। বক্-বক্ টুকুম্ ডাকে । 
রী" পায়রী। পোষা পায়রার নানা জাত : 

আছে। যেমন লট্রা (স”, গোলা_সামান্ত 

(গোলা দেখ), গেরোবাজ, গলা-ফুঁলা, ূ 

পক্ষীবিশেষ (.712602. 

ইত্যাদি । 

থাকে । পারা-গার.''ষ্য. নদীর এপার হইতে 

ও পারে যাতায়াত । পারা ..ধাতু. পারাই-_ 

পরতটে যাই। পারানা ॥ পারানি...পারে 

গমন; পারে যাইবার ঘাটের শুক্ধ। 

পার...ধাতৃ, (স* পার ধাতু কর্মসমাপ্তি, 
সামর্থ্য | ও* পার ধাতু )। পারি-_ সমর্থ হই, 

কর্মপমাপ্তি করি, প্র; আমি পারি না) 

আঁটিয়। উঠি, প্রঃ-সকলের মুলে কাল! 

তারে ন| পারিবে (চণ্ডী) | সশতে শক 

ধাঁতু যেমন, হি ম*তেও তেমন । বা"তে 

শক ধাতু স্বানে পার ধাতু। নার ধাতু 

দেখ)। পারা॥ তুমি পারিলেও পারিতে 

পার--পারিলেও বদি কর্মসমাপ্তি করিতে 

চাঁ০, পারিতে-সমাপ্ত করিতে, গার. 

সমর্থ হও। তু* তুমি গেলেও যাইতে 

পার। পারা. ধ.তু. (পার ধাতু আস্তে )। 

পায়স ..ষ্য. (স* পায়স)। পরমানন, ছুধে পাঁক- | 

কর সুজী চিড়া ইত্যার্দ। পরমান্ন দেখ । ; 

পাঁয়া..“ষ্য, (ফা*। সৎ পাদ )। চতুষ্পদ জণ্ত 

খাট, চৌকী প্রভৃতির পাদ; সম্মান মর্যাদা, ৰ 

প্রঃপায়া ভারী__গুরু পদসম্মান | '"ষা'। পারানা॥ পারা-পারি.*'্য, সামর্থ, শল্তি। 

(সং পাদ হইতে)। এক মণেব চতুথাংশ যে পারক, গারগ-”.প (ষ)। সমর্থ, পটু! 

কলশীতে ধরে, প্রঃ__গুড়ের গায়!) গুড় । পারণ, পারণ “ঘ্য. (স+*)। উপবামত্রতের 

রাঁখিবার মোট কলণী, গ্রাঃ_দশশেরী ] পর গ্রথম ভোজন 

পাঁয়া, আধমণী পায়! (কিস্ত। দশসেরের | পারশ.ণ- (ন+)। সমর্থ । পাঁরৎপক্ষেযদদি 

নান হইলে পায়। বলা যায় না)। পার তবে, যদি সমর্থ হও তবে । 

পার...ফ্য, (সং । পারং পরতটে প্রান্তে_মেঃ)। | পারশী, পার্সী ..ফ্য. (স* রুপ পারশীক)। পারস্ত 

নদীর অপর তট, ও1£-_পারে যাওয়া । আর | দেশের প্রাচীন অধিবাসী । ইহারা এখন 

পার...অপর তট। এ পার...এই তট। ও | বোস্বাইতে বাস করিতেছে। 

পার ..অই তট। এপার গপাঁর .এই পৃষ্ঠ: পারা “য্য, (স* পারদ )। 

হইতে অন্ত পৃষ্ঠ, এ$-_বাজিয়া বীরের বুকে | (27010015)। 

পৃষ্ঠে হল ফার (মাঃ )_ফার গ্রা'_বাণ : পার "'প্রতায' (ম* প্রায় হইতে | ও* পরি, ম" 

বুকে ঢুকিয়! পিঠে বাহির হইল । পার কর! ূ পরী। তু* ফা" বার প্রঃ শাহবার- শাহ 

র 
| 

র 
| 

| 

পারদ ধাতু 

_ নদীর অপর তটে লওয়, কর্মের শেষ 

দেখানা । পার পাওয়। শেষ দেখা । পার 

ঘাট..'নদীর যে ঘাটে পারে যাইবার নৌকা 

তুল্য )। তুল্য অর্থে, গঃ-চ
াদ-পারা মুখ) 

অনুমানে, গাঃ- শরম্তস্ত বিদ্যা জান হেন 

বুঝি পারা ( কবিকঃ) অভাগারে একদিন 
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না ছাড়িবে পারা (ভাঃ)। (এই অর্থে ইদদানী 

অগ্রচলঃ হইতেছে । ও*তে ও পশ্চিম উত্তর 

রাঁটে প্রচলঃ$ )। 

পাঁবানি..'ষা. পারা ধাতু দেখ। 

পারিষ ''পরিশ দেখ। 

পারুল -'পাটলী দেখ। 

পার্বণ ..ফ্য. (স* পার্ব৭)। পর্ব, পর্ব উপলক্ষে ! 
উৎ্মব। বার মাঁসে তের পার্বণ- দ্বাদশ 
সৌর মাসে দ্বাদশ অরমাবস্তা কিংবা! পুর্ণিম। 
হইয়া এগার দিন অধিক হয়। ইহা! হইতে, 

| 

1 1 
। 

কোণ কোটি-_হেমঃ১--পরে পরে নুতন 
নৃতন অর্থ আদিয়াছে)। (১) গবাদি চতুপ্পদ 
জন্তুর সমূহ (৩* পল, ম* কল্তপ-_সং 
কলাপ)। ( বা'তে চতুষ্পদ ব্যতীত অন্ত 

প্রাণীর পাল বল! যায় না। কিস্ত; পঞ্জা- 

পাল দেখ )। (২) গবাদি চতুষ্পদ অস্ত্র 

সঞ্জাম, প্রঃ--গাইকে পাল দেখানা_ 
কোড়, গাই পাল লইয়াছে__-কৌড়। (৩) 

নদ্যাদির তটভূমি (ও* পাল। তু* ঢাকায় 

পালান--শস্তোদ্যান )। 

হিন্দুর অনেক পর্বদিন আছে। পার্বণী 'ষ্য. . পালং, পাঁলগুক ..ষ্য. (স* পালঙকী, পাঁলঙক্যা)। 

পার্বণে প্রদেয় বস্ত্াি। 
পার্বতীয়।...ণ ( স* পাৰতীয় )। পার্বতীয়। 

গার্লেমেন্ট ''ষ্য. (ই* 09111810916) | জন- 

মভ!। এই সত| দেশের আইন করেন। 
্ 

| 
| 
| 

পার্শেল '-ষ্য. (ই* 08:001)। পুটলী, পুলিন্দা। 

পার্দলি .*ষ্য. ( ই* 981561 )। ধন্যাকার্দি- 

বর্গের ইফুরোপীয় শাকবিশেষ ( 2০৮০- 
১০110198615 00) )। পাত বহু ছিনন। 

লোকে বাঁধিয়া খায়। 

পাল...ধাতু, (স* পাল ধাতু পালনে )। পালি 
_রক্ষা করি। পাল! ॥ অশৌচ পালা-- 
অশুচি কাঁলের বিধি অনুসরণ কর! (স" 

পালন)। পাল! ''ধাতু. (গাল ধাতু আস্তে)। 
গালানা॥ 

বিশেষ । 

গাল...পাইল দেখ। 

পাঁল-ষ্য. (স* পালি_-কোণ, কোড়, পঙক্তি 
অঃ) পাঁলি_-কর্ণলতাগ্র, অস্ত্রের কোটি, 

। 

| 

| 
| 

| 
| 
| 
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পাল .'য্য. (স+*)। পালক, রক্ষক; উপাধি- ! 

পৃত্তিকাদি বর্গের বর্ষাযুঃ খাদ্য শাকবিশেষ 

(5017901). 50105019 0161806৪ )। পুং 

সতী গাছ পৃথক, ফুল বিভিন্ন! বীট পালং 

'ষ্য, (ই* 73891 বা" পালওকী )। 

পুত্তিকাঁদিবর্গের বর্ষাঘুঃ স্ব,লমূল শাক- 
বিশেষ (10106 0601. 13618 ৬018115 )। 

একই পুণ্গ পুস্্রী, সমান। মূলে ইক্ষুর তুল্য 

শর্করা আছে। এই হেতু ইয়ুরোগে ইহার 
প্রচুর কৃষি হইয়! থাকে। চুক! পালং.,.য্য. (স* 

চুকৃ। চুকৃ--অম্লী| বর্ষাযু$, কদীচিৎ দীর্ঘাযুঃ 
অন্ন শাকখিশেষ ([২00763 5651081109)। 

শিকড়ের নিকট হইতে গোছার আকারে 

পাত৷ বাহির হয়। পাতা বাণের আকার। 

ছর্দে ফল আবৃত থাকে। চুক পালং 

পু্তিকাদি বর্গের নহে। 

পালই.**ষ্য. (স* পল্পক )। ধানের--গাছের 

ও খড়ের-_গাঁদা, প্রঃ-পালই দিআ 

(শুং পু)। পালই দেওয়া--গার্দা করা; 

পালই ভাঙ্া।--গাদ! ভাঙা! ৷ 

পড্ত্তি, কোড়, প্রদেশ, ছাত্রাদির দেয়-_ | গাঁপকি...ফ্য. (স* গল্যঙক। সপ্প্রা* পল্পঙক। 
মেঃ) গালি__কর্ণলতিক1) সেতু, আলি, .ও* পালঙিক, গ্রা* ও* পানিকি। মাঁণিকে 
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এক গ্বানে পাঁডিক)। পর্যঙ্া আকারের 

নর-বাহ যানবিশেষ, গঁঃ--পাঁলকী প্রস্তত 

করে যোগায় কাহার (মাঃ)। (কাহার দেখ। 

দোল! দেখ )। 

পালওক, পালং...ষ্য. ( স* পালগুক, পর্যঙক )। 

উচ্চপাদ খটা। (পাঁলগেক কারুকার্য অধিক 

থাকে )। পালং পোষ..*ষা, (ফা* পোষ 

- আচ্ছাদন )। পালগক। (তু* তন্তী- 

পোষ)। 

পালথ...ষ্য. (স* পক্ষ হইতে পাখ। মাঝে ল 

আগম। বোধ হয় ফা* পর-_পালখ- শবে 

রপাইয়। লআগম। আসা" পাখি; ও* 

পর, হি* মঃ পর)। পাখীর পাখার পত্র । 

পান্ট ধাতু, (ও+ ম+ পালট, ম* পরত, হি | 

পালট ধাতু। স* পরার, প্রত্য বৃ হইতে)। 

পাঁলটি-_পরাবর্তন, প্রত্যাবর্তন করি, 

প্রঃ-পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া 

(চণ্ডীঃ)। পালটা ॥ উলটা-পালট।-.'ণ. (তৃ* 

হিৎ উললট-পলট, ও* লেউট-পালট, ম* 

উলট|-পালট। )। একের স্বাঁনে অন্য পরি- 

বন্তিত। পালটা জবাব..প্রত্যুত্র। পালটা 

..“ধাতু. সে পরাৰত্তিত, প্রত্যাবৃত্ত হইতে)। 

পালটান! ॥ 

পাল! ধাতু, (স* পরা*অয়-পলায় ধাতু । 

কোথাও কোথাও পল! ধাতু চলিত 

আছে, কিন্ত তাদৃশ গ্রীসিদ্ধ নহে)। 

পালাই_ভয়াদি হেতু দ্রুত প্রস্থান 

করি, গ্রাঃ-ত্রঙ্গ! বলে সত্য করি না পালাব 

আমি (কৃত্িঃ)। গালানা॥ পাণানিয়া ''প. 

( পালানা4+ইয়। )। পলায়নশীল। পালাই 

পালাই ডাক ছাড়া-__-এস পালায়ন করি 

এই রব করা । পালা-হুড়কী...ণ. (হুড়কা 

1 

দেখ )। ষে নারী স্বামীর বাঁড়ীর স্কারের 
হুড়কা খুলিয়া! রাত্রে বাপের বাড়ীতে 

পালায়। 

পালা, পালি..ষ্য, (স* পালি )। বার, নির্দিষ্ট 

পুর্জক কিংবা সেবাইতের কাজ) গানের 

বিষয়, প্রা; ষোল পাল! গান। 

পাল! : য্য. (সং পল্পৰ | ও* পান, ম' পালা)। 

পাতা, প্রাঃ--আম পালা, বাশ পাল!) পলপব, 

গ3--ডাল-পাল1--( প্রায় সহচর শব্ধ )) 

গাছের ডালের বোঝা, প্রাঃ--নদীতে গালা 

রাখা-_মাঁছের ৰাঁসের নিমিত্ত, পরে পাল! 

তুলিয়া মাছ ধর! হয়) শিশিরন্জমা তুষার 
(09501 স* প্রালেয়- তুষার হইতে? 

পাঁতার মতন দেখিতে বলিয়। পল্লব হইতে 1)। 

ডাল-পালা ..শাখ! গ্রশাখা) পুত্র পৌত্রাদি। 
মাঁড্সিয়! পালা... স+ মাংস +ইয়! | মাংস 
উচ্চারণে মাঙ্স। বোধ হয় পূর্বে এই উচ্চা- 
রণ ছিল। অদ্যাপি ওড়িয়। ভাষায় আছে)। 

খড়ের পাতা! যাহার ভাট! থাকে না। 

_পালান '.ষ্য. (স* পালন-_সদ্যগ্রস্থত| গো- 

দুগ্ধ-_শববকল্প;। কিংব! বা* পান! হইতে। 

চাটিগাঁয়ে ওলান। ও* উধৃ-_-স* উধঠ ম* 

ওটা। হি* অন--স* স্তন। বা" ঠনকা 

দেখ )। গাভীর আগীন। পালান সরা 

প্রসবের পূর্বে আগীন স্ব;ল হওয়া। 

পাঁলান...ষ্য. (স* পর্যাণ, পলাযয়ন। স" প্রাঃ 

পল্লাণ )। বলদের ও অশ্খের পিঠের পর্যাণ। 

৷ পালি "'ষ্য. (স* পালি--রাশি। কিংবা স" 

পারী_-গো-দোহনপাত্র। ওঃ গাহিলি 

পরিমাণপাত্র, হি* পালী--পরিমাণপান্র )। 

ধান চীল মাপিবাঁর পাক্র, ধান চীলের মাপ- 

বিশেষ ( কোথাও কোথাও পীঁচ শেরী ৭ 
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পঁশরীর নামান্তর) ) বাশ তাঁলপাত। প্রভৃতির | পলল--পঙক+উয়া--পললুয়া-_পালুযা_ 

বোনা ছোট পাত্র, পরঃ__ছেলে পাঁলিতে | পালো]। ও* গান্ত,অ )। শঠী পানিফল যব 
মুড়ি খায়। পালি ''ষ্য, (স* পালি_-; প্রত্ৃতি কুটিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে যে 

পন্তি। ত* বাঁ* পাতি শান্ত্রবচন। এই | শাদ। পঙকবৎ পদার্থ জমে | (31901) 

রূপ, যে ভাষায় বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেন, ! পাঁলোয়ান ..ফ্য, (ফা* পহলত্বান। তু* স* 

তাহার নাম পালি হইয়াছিল । পাল দ্েখ)। | পল্য-তেজস্বী )। ব্যায়ামকীড়ক। পালো- 

মগ দেশের পূর্বকাঁলের ভাঁষাবিশেষ পালি - যানি "'ষ্য. কুস্তি। 

...পোল|। পালি-পার্বণ ""ষ্য. (স*। প্রীয় : পালট।  পালট ধাতু দেখ । 

সহচর শব্ব)। গালি ও পার্বণ, নিত্য- । পাল্লা ''ষ্য. (স* গল্পৰ হইতে )। বৃক্ষশাখা, 

নৈমিত্তিক কর্ম । | | গ্রঃ _পাল। শস!-যে শসা ডাল ধরিয়া 

পালটা-মীদার "*ষ্য. (স* পারিভদ্র; যথা | উঠে (ক্ষেতের শসা লতাইয়া যায়); উত্তরীয়, 

পারিভদ্রে নিম্বতরুর্মন্নার; পারিজাতক£-- ৰ প্রঃ__ধুতি-পাল্ল ৷ 

অঃ। পারিভদ্র--পালিটা, মন্দার-মীদার। পাল্লা '*ষ্য. (স" পালি। পালি দ্রেখ)। ও* 

দুই নাঁম একত্রে। তু* আকন্দ। ও* শাম হি* পল! )। ব্যবধান ৰা অন্তর, গাঃ--দুর 
পাঁজ্ধুআ। রাট়ে অন্ত নাম চোরপালটা)। ৷ পার! গড়া ; পালি বা পাত্র, গ্রাঃ_দীড়ীর 

শিশ্বা্দ বর্গের নাতিদীর্ঘ গ্রাম্য তরুবিশেষ ; পালা? কপাঁটের এক খণ্ড। পালা দেওয়া 
(0109 100197০0181 0০০, 1797 ৃ _লাম্বা মাপ, বিকম পরীক্ষা করা । 

ঢ1102 10108 )। নূতন শাখায় কাল ূ পাশ .ষ্য. ( স* পার্খ )।'হি* পাঁস। ও* পাথ 

কাট। থাকে । কাঠ শাদা নরম হালকা | তিন ূ _-স* পক্ষ )। পার্থ । পাশ-মোড়| ''শয়নে 

পর্ণে পাতা । ব্সস্ত কালে পাত ঝরিয়! ৰ পার্খপরিবর্তন । 

পড়ে, তখন গাঁ রন্তৃবর্ণ ফুলে গাছ ভরিয়া! ) পাশ.*ণ. (ই* 0839)। উত্তীর্ণ, পরীক্ষার 

যায়। বঞ্জাদেশে প্রায়ই বেড়ীতে পগারে | সফল, পাঠ পরীক্ষ। পাশ হওয়! (পাশ 

জন্ম । বর্জোর সমুদ্রতীরবর্তী স্বানে অধিক | করা_অশুদ্য। তু" ফেল হওয়া | ফেল কর! 

জন্মে। (ইহ! শ্বর্গের পারিজাত অবশ্ত নহো)। : --অন্য অর্থ)।"'ষা, প্রবেশ নিমিত্ত লিখিত 

পাঁিশ...ষ্য, (ই* 00119 | সং নাম পরিকর্ম।.. অন্থুমতিপত্র | 

চলিত বা" ঘষা-মাঁজা, নিবাঁড় কর! । ও* ৷ পীশ...ফ্য. (স* পাংশু- খুলি) গোময়)। কাষ্ঠ- 

নিবাড়। সৎ নিবৃত্ত_-সমাপ্ত)। ঘষিয়া- | ভতম্ম। ছাই-পীশ .(ক্ষারছাই। সহচর 

মাজিয়া মস্থণত| কর্ম; লাক্ষাদি'লেপন। | শব্)। কাষ্ঠাদির তম্ম ; ভন্ম তুল্য অকি্ডিৎ- 

ফেঞ্ পালিশ : (ই* 15001) 001151))1 | কর, গ্রাঃ_না করিলে ছাই-পীশ হবে 

কোহলে লাক্ষাদ্রব। কিছু ক্ষতি হইবে ন|। ধুলা-পীশ..“ফ্য, 

গালে! '"ষ্য. (ম* পলল। বখ|, পললং তিল- (স* ধুলি+পাংশু। সহচর শব )। ধুলি 

ুর্ণে চ পঙ্েক মাংসে নপুংসকম্_মেঃ| | ও কাষ্ঠাদির ভন্ম। ঘুটিয়া পাশ'',গোময- 
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জন্ম) গপঁশি-কুড়...ফ্য. ( স* পাংশুকূল )। 
পাঁশের রাশি, যেখানে পাঁশ ফেলা হয় । 

পাঁশলী...ফ্য, (স* পাশক )। রৌপ্য পাদ- 
ভূষণবিশেষ, গুঃ--রজ তত্র পাশুলি (চৈঃ চঃ), 

গঞ্গাতক্তিতরন্ণী। 
পাশা." যা, (স" পাশক-অঃ মে১)1 ১) ২) 

৫, ৬ বিন্দযুক্ত গজান্তনিমিত অক্ষ বা 
শাঁরি (স*)। পাশা-খেল!."'অক্ষকীড়। | 

(পুর্বকাঁলে বিন! পণে পাশী-খেল। হইত 

ন!। এই হেতু পাশার 'দান')। ছক "ফা. 

(স* চতুষ্ধ। স* নাম শারিফল, শারিপট, 
অষ্টাপদ)। পাশার গুটী চালাইবার ঘর-কাটা 

পট বা অন্য আঁধার । ঘুটী ..ষ্য. (স* গুটা)। 

কাষ্ঠগুলিকা, যাহা ছকে চালাইয়! হারি- 

জিত নিরুপিত হয় | কীচ| পাকা-_গুটা ছুই ! 

প্রকার। আড়ি...(স* আলি হইতে । সৎ. 

নাম গ্রহ )। গু চালাইবার সময় পথে 

আলি-__রোধসরূপ থাকাতে যেখানে গুটা 

মারা যাঁয়, সেই স্বান | যুগ...(স)। দুইটি 
গুটী একত্র অবস্বান। পাশার দান...অক্ষ- 
পাঁত। (স* আদান হইতে )। (১) তিন 

পৌঁয়া ''তিনটি এক অর্থাৎ *১+১+-১- 

৩। (স* পাদ- পোয়া) (২) চক "'২+ 

১+১-৪ (স* চতুক্ষ-_চক )। পঞ্জড়ী 

'**জুড়ী-_ছুই সমান অঙ্ক লইয়া পাঁচ! 
অর্থাৎ ২+২+১-৫। (৪) তিন ছুরী "* 

তিনটি ছুই অর্গাৎ ২+২+২-৬। (৫. ! 

ছতিন নয়'**১+২+৬-৯) (৬ কচে 

বার...কচ-১ লইয়া দ্বাদশ অর্থাৎ ১+৫ ূ 

+৬ (কচ ?)।| পোয়! বার .'পোয়। এক 

ূ 
সহিত দ্বাদশ, অর্থাৎ ১+৬+৬-১৩ ] 

পাশা এই রূপ পড়িলে খেলায় সুবিধা হয়। 

ইহা হইতে, কাজের সুবিধা, সৌভাগ্য। 
পোয়া বার তের.*'পোয়া +বার-তের। 

যোল."'৫+৫+৬। সে পনর'"'সে-- 

তিনট! মিলিয়! ১৫) অর্থাৎ ৫+৫+-৫। 

সতর . ৬+৬+৫। 
পাশা... (ফা*)। তুর দেশে প্রদেশ- 

শাসনকর্তা, সেনাপতি | 

পাঁশাড়ী-.'ণ. (স* পার্খবর্তী )। পার্শ্ববর্তী, 
গ্রঃ--ছুই পাঞ্লাড়ী বনে বাঘ আছে। 

পাশী .'ফ্য. (স* পাঁশ+ঈ )। থেজুর ও তাল 
গাছের রস-সংগ্রহকারী মুসলমান জাতি- 

বিশেষ । পায়ে পাশ -ফীশ- বাঁধিয়া গাছে 

চড়ে বলিয়া নাম। (২) যে ব্যাধ দোড়ীর 

কাশ দিয় পাখী ধরে। (পাষি দেখ )। 
পীশুটা, পীশুটিয়া, পাঁশুট্যে ''ণ. (স* পাংশু 

+তা+আ, ইয়া) পাংশুবৎ, ভম্মবৎ। 

গ্রঃ-_পাশুটা বর্ণ। 

পাঁশুলি, পাসলি ''পাশলী দেখ । 

পাশ্চাত্য. ..ণ. ( স* )। ভারতের উত্তর গশ্চিম 

গ্রদেশজাঁত ; ইন্কুরোগীয়। 

পাষাণ ''ষ্য. (স*)। পাথর) দড়ীপারার ছুই 

গাল! সমান করিতে যে পাষাণ বাঁ ইট 

পালায় চাঁপাইতে হয় (ও* পাঁসঞ্া, হি* ম' 

ফা* পাসগা)। পাষাণ ভাঙ্গা পাষাণ 

দ্রিয়। দুই পাল্লা! সমান করা । 

পাষাণভেদী ''ষ্য.(স*। স* পাষাণভেদন )। 

লতাঁনিয়৷ অপু্পক শীকবিশেষ (১৫০ 

2110118)। পাতা ছোট ছোট, অতি 

সুননর) দ্বিরুপ, সারি সারি যেন করজোড় 

করিয়! থাকে ৷ এই হেতু স* এক নাম কর 

জ্যোড়ি (বৈদ্যকঃ£)। পাহাড়ে ছায়াবৃত 

স্বানে জন্মে । (পাথর-চুর দেখ)! 
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[য, পাষি “যা. স* পার্ষিশুল্ফ)। | পি''"খাতু'(ল* পা ধাতু হইতে -পিৰতি হয়
। 

কোদাল কুড়াল প্রভৃতি শলন্ত্র মাথা । স* পী ধাতু পানে । ও* হি* ম*+তেও পি 

|-..ফ্য. (স* পার্ষি-জিগীষা হইতে)। ; ধাতু )। পি-ই-পাঁন করি, প্রঃ--যর 

পাশ।। ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিল জল ( চৈঃ৮:), 

শাঁস .'. (ফা* )। তুচ্ছ নগণা, পাঃ--পাস ছুই ধারা পিয়ে তার! শব-আরোহিনী (ভাঃ), 

কাগজ; তাসের বেরডা ।.''ষ্য, (ই*। আপনি শোণিত পিয়া ( প্রবোধচন্জ্রিক1)। 

0899 )। পাশ দেখ । পরমা, পিয়। ॥ (অধুন। কেবল পদ্দোে। বাছুর 

গাদর ''ধাতু. (স* বিশ্ব ধাতু বিন্মরণে | ও, ূ পিয়াছে__বাছুর ছুগ্ধ পান করিয়াছে, এই 

পাগোর ধাতু । ও* গ্রা* বিছ্র ধাতু) পাসরি | এক প্রয়োগ আছে)। পিআ, পিয়া-'ধাতু, 

_বিস্বৃত হট, প্রঃ পূর্ব সর্ব জানকেন. (পিধাতু আস্তে )। পিনানা; পিয়ান!। 

পাঁসরিল। এবে (ভাঃ), পাঁসরি কেমন করে পি...পঁ দেখ। 

(মাট। পাসরা ॥ ( অধুন! প্রায়ই পদ্যে )। পিউলী ..ষ্য. (গীতবর্ণ ফুল বলিয়া পীতফুলী- 

গাদলি...পাঁশলি দেখ। নাম1)। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, প্রঃ-বান্ধুলী 

পাহাড় ''ষা. (স* পর্বত হইতে ও* গপহাঁড়, ! পিউলী মালতী জাতি (ভাঃ)। (1591- 

হ* মণ পহাড়। পৰ্তত-পাবট--পাহাড়। | ওমা ০57000101 ট্হা ক্কুপ, পাত 

স* পাষাণ হি* পাহন হইতেও গাহাড়। দীর্ঘ মত্ত, খন বড় গীতবর্ণ)। 

আসিতে পারে। কিংবা স* পাঁটক--বা* : পিউলী-"'য্য. (স* গীত+লী)। গোরোচনা। 

পাড় _পাহাড়)। অনুচ্চ পর্বত, উচ্চ; ৃ  পিক, পিচ, গীক, গীচ..ষ্য, (তৃ* স* পিঞ্জ. 

মালি, প্াঃ--সমুদ্রতটের বালির পাহাড়: ৷ ধাতু রং করা; পি্ালবর্ণ রস বলিয়! পানের 

বানি আড়ী) পুরীর গাড়। পাহাড়-পর্বত ! পিচ্ছ!? ও* পিছু হি" ম* পীক)। পান 
..ষ্য. (সহচর শব )। পাহাড় । পাহাড়িয়া, | চিবাইলে যে লাল রস হয়। পিক-দান, 

পাহাড়ে. ..ণ. (পাহাঁড়+ইয়।)। পাঁহাড়-! পিক-দানী '"্য, (ফা+)। পিক ফেলিবার 

সন্প্ধীয়, পাহাড়ে জাত; পাহাড়ের অধি- | পাত্র (স* নাম প্রতিগ্রহ। ভারতে নাম 

বাঁসীন ভাষ। ।পাহাড়ী:.ফ্য. (পাহাড় +ঈ)| | অমৃতী। অমৃত নামক স্বানের নাম হইতে 1)। 

পাহাড়ে বাঁসকারী। রাগরাগিণী দ্েখ। . পিক 'য্য. (ই2171) | ইয়ুরোপীয় ফুল গছ- 

পাহারা...ফ্য. (স* প্রহর, প্রহরক হইতে )। বিশেষ (10190003)| শীতকালে শহরে 

রক্ষার্থে জাগরণ, শীস্তিরক্ষা। কড়া পাহারা] উদ্যানে রোপিত হয়। ইহার ফুল পদ্মবর্ণ। 

.“যেখানে বিনা অনুমতিতে কেহ গমন | পিচ'"পিক দেখ। পিচকারি""'ষ্য. ( পিচ- 

করিতে পারে ন|। পাহারাল।...ফ্য. (স*; শব্ধ করে বলিয়।? তু" স* পিঞ্জ ধাতু 

নাম প্রহরী পাহারা 4+আলা ।হি' পাহারা; রঞ্জনে। রঞ্জিত জল দিয়! রঞ্জিত করে যাহ 

বালা )। প্রহ্বী (প্রহরে প্রহরে রক্ষী পরি-| --পিচকারি1)। দুরে জলধারা নিক্ষেপের 

বর্তন হয় বলিয়। ) রক্ষী । ূ যন্তরবিশেষ (8078৩), প্$- চুয়! চন্দন 

৭২ 
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ভরি পিচকারি (জঞানদাস)। পিচকারি | পিছু-মোড়া ''ধ. গশ্চাৎ দিকে হাত মুলা 
ছোঁড়া__পিচকারি ঘ্বার! রঞ্জিত জল নিক্ষেপ 

করা। পিচকারি দেওয়া লওয়1-পিচকাঁরি 

দ্বার দেহমধ্যে জলাদি প্রবিষ্ট করা। 

পিচটি ''ষা, (স* পিচ্চট_নেজ্ররোগবিশৈষ)। 

চোখের ফ্লেদ। : 

পিচড়া, পিঁচড়া..-ষা, (স* গিচ্চট)। পিচটি। 
পিচ্পিচ-**বা. (পচ.পচ দেখ | ম' পিঞ্জ ধাতু 

পিঙা লীভাবে, অবান্তু শবে )। পিচ্ শবে, 

মুখের লালা টধিত পানের রস নিক্ষেপে, 

ও1:--পিচ্পিচ করিয়া! থুথু ফেলা, পানের 

পিচ ফেলা । 

পিচ-বোর্ড''*ষা, (ই*: 0856. 9০81৫ )। 

আঠা দিয়া জমান! কাগজের পা হলা পাটা । 

পিচাশ (গ্রা*) “*ষ্য. (স* পিশাচ )। পিশাচ, 

18 প্রেত ভূত পিচাঁন গ্রমথ বুলে ধেয়ে 

(মাঃ)। 

পিছন, পেছন-' "ব্য, ( স* পশ্চাৎ্। গশ্চাঙ 

বদন? )। পশ্চাৎ্, €-পিছন ফিরিয়। 

বস'--পশ্চাৎমুখ করিয়া, পেছনে পেছনে 

আসা । অন্ত বূপ, গেছু। 

পিছ-প1.'ণ. (সৎ গশ্চা্পদ )। পশ্চা্পদ। 

পিছল-.'ণ. (স* পিচ্ছিল)। ক্লেদ হেতু মন্থণ। 

পিছলা-..ধাতু, পিছল স্বানে খসি, প্রঃ 

পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল । পিছলানা ॥ 

পিছ।...ধাতু. ( স* পশ্চাৎ হইতে )। পিছাঁই 

_-গশ্চাঁ হই, পশ্চাৎ করি, গ;--সে 

পিছাইয়৷ পড়িবে, তাঁকে পিছাইয়। চল। 

পিছানা ! 

পিছাড়ী, পিছালী-''ণ. ( স* গশ্যাত্বর্তী)। 
গশ্চাত্বর্তা। পিছালী প1...পশ্চাঁথ গদ্। 

পিছ, গেছু "বা. (স* গশ্চাৎ)। গশ্চাণ, গরে। 

বাঁধা, প্রাঃ--কবিকঃ। 

পিজ...ধাতু, (স* পিপ্জ ধাতু দীপ্তি স* পিছন 
-*তুল-ম্ফোটন ধন্থ--হেমঃ)। পিজি. 

ছুই হাতের আঙ্া,ল দিয়! প্রদারিত কৰি, 
পা তুল! পেজ! | পেজ! ॥ পেজ “ধাতু, 

( পিঁজ ধাতু আস্তে )। পেঁজান ॥ 

পিঁজরা 'ষ্য. (স* পির )। পিঞজর, খাঁচা। 

পিঁজরা-পোল:*“ষ্য. (হি )। বৃহৎ পিঞ্নী- 

কারে ঘেরা গ্বান। 

গিট ধাতু. (স' পিট ধাতু সংঘাত, শব )। 

পিটি- প্রহার দ্বারা সংঘাত করি, প্রঃ 

ছাঁদ পেট!) প্রহার আঘাত করি, প্রঃ 

টাক পেটা, তাঁস পেটা,তাস দ্বারা ভূমি 

আঘাত করা। পেটা,পিটন। পিট...ফ্য. তাঁস 

খেলায়, যে কয়থাঁনি তাস পেটা হইয়াছে। 

পিটন ..ষ্য. প্রহার, আঘাত। পিটন-বাজি 

শষ্য, গ্রহারদূপ বাজি খেলা। পিটনা "'য্, 

যে কাষ্ঠ দ্বারা মুন্তিকা্দ মংঘাত কর! হয়। 

পেট! "“ধাতু, (পিট ধাতু আস্তে)। পেটান|। 

পিট্-পিট ..বা. (স* পিট ধাতু শবে | স পীও 

ধাঁতু ক্লেশনে )। পিটশবে, কলহশকে, 

প্রাঃ১বউএর সঙ্জে পিট্ুপিট করে) 

গীড়নে, প্রঃ শামাচি হইলে ঘামে গা 

পিট্-পিট করে। পিট্-পিট|॥ পিট্পিট_- 

মিট-দিট (দেখাঃ_ চোখ পিট্-পিট করা 

__ পুনঃ পুনঃ নিমেষ ফেলা মৃদু দৃষ্টি করা। 

পিটলী ..ফ্য (স* পিগডাল,পিগার)। এরগাদি 
বর্গের তরুবিশেষ (16518 00019017)। 

বসস্তকালে পাত| ঝড়িয়! পড়ে, এবং নৃতগ 

পাতা হইতে না হইতে ফুল ধরে। গা 

পানের মতন। পুং ও স্ত্রী গাছপৃথক। 
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গুং মঞ্তরী দীর্ঘ, ঝুলিতে থাকে । (ও* নাম 

জন্দা-খাই--ঁদ1_কাঁঠ পিপিড়া ফুলে ফুলে 

বেড়ীয় বলিয়া )। ফল গৌল কঠিন। কাঠ 

নরম। 
পিট্টান (প্রা) ''ষ্য. (স* প্রশ্থান_পট্ঠান_ 

পিটঠান)। প্রস্বান, প্রঃ-_পিট্টান দেওয়া! | 

--গ্রাপ্থান করা । | 

পিঠ, পিট (গ্রাণ "'ষ্য. ( স* পৃষ্ঠ। ও* পিঠি। 
শুং পু _পিঠা)। দেহের পৃষ্ঠ, দ্রব্যের 

গাত্র। পিঠশীড়া-..ষ্য. (স" পৃষ্ঠদখ )। 
দেহের পৃষ্ঠ, € 8 কুঁজভরে পিঠ দাড়! | 

ভূমিতে লোটায় (ভীঃ)। পিঠ মৌড়া..ণ ৃ 

ছুই হাত পিঠের দ্বিকে মুড়িয়। বাঁধা | পিঠা- 

পিঠি...ব্য. পরে পরে, গ্ঃ-_পিঠা-পিঠি ছুই 

বেটা । পিঠ লওয়া-- প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া, 

912--কেহ যদি পিট নেয় (মাঃ)। পিঠা ** 

ধাতু, পিঠাই-_পৃষ্ঠে করি । পিঠান| ॥ গাই 
পিঠায়_-গা বুষকে পৃষ্ঠে করে, পাল লয় । 

পিঠা..'যা, ( স" পিষ্টক)। তগ্ড,লাদির পিষ্টক। 
পোড়া, ভাজা, ছাকা, সিজ! (জলে কিংবা 

জলের ভাপে)_-এই চারি উপায়ে পিঠা 

হয়। উপাঁদানে চীল-বাটা, দীল-বাঁটা, 
(কদাচিৎ ময়দ।)--এই তিন। ইহার সহিত 

ন!রিকেল, ছেনা, গুড়, ও ক্ষীর এবং কোন 
কোনু পিঠায় পাকা কল|, পাক। তালের 

রস প্রভৃতি থাকে । দ্বেশতেদে পিঠার নানা 

ভেদ আছে। এখানে কয়েকটা নাম করা 

যাইতেছে । আশুক1 পিঠা... প্রথমে আশু 

ধান্তের চীলে হইত। ও* চিতউ পিঠা, 

ফরিদপুরে চিতই পিঠ | ও* চিত অমাবস্তা| 

ম* পিঠোরী--শ্রাবণ অমীবস্তা। এই দিন 

আশু ধান্ঠের পিঠালি দ্বারা চিত্র করা হয়। 

বাধিক ও হৈমস্তিক--ধান্য দ্বিবিধ। গৌষ 
মাসে যেমন হৈমস্তিক নবান্নের সহিত 
পৌধলী পিঠা, তেমন আঁবণ মাঁসে বাঁধিক 
(বর্ষা-জন্য ) নবান্নের সহিত আশুক। 
পিঠা )। গিঠালির কুর্মাকার পিষ্টক জলের 
বাপে মিদ্ধ করা হয়। দৃষ্টান্তে, আশুকা 
খায় ফৌর গণে না--লোকে আশুক| খায় 

তৃপ্ত হয়, কিন্তু, ইহাঁর ফোর রদ্ধ _গণে 

ন1, অর্থাৎ খায় দেয় বেড়ায়, সংসারের ব্যয় 

ছিদ্র বুঝিতে চেষ্টা করে না। এলো-পিঠ 

..*আঁলো-চাউলের বলিয়।। অন্ত নাম 

গড়-গড়িয়। পিঠা."'পুর পিঠা । গড়াইয়। 
যাইতে পারে বলয় নাম। গুঁড়-পিঠা-* 

পিঠাঁলির সহিত গুঁড় মিশাইয়া তেলে কিংবা 
ঘিয়ে ভাজ! পিঠা (ও* নাম কাকর1)। 

গুড়-পিঠ ভাজিবার সময় উনান হইতে 

আগুন কাহাকেও দিতে নাই, কারণ সে 
ব্যক্তি আগুন বারিয়! দিতে পারে। ত্র 

দ্বার আগুন বারিতে পার যাঁ়। বারিলে 

আগুনের আঁচ ঠিক থাকে না, পিঠা ফোলে 
ন। কীঁচ। থাকে । (কবিকঃ--অনল বারিলে 

হয় জল । এখন গ্রা* ভাঁরিলে )। তাল-পিঠা 

,.*তাঁলের ক্লেদ সহ পিঠালি মিশাইয়! তেলে 

কিংব। ঘিয়ে ভাজ পিঠা । পুর-পিঠ1-'"( সণ 

পুরপিষ্টক)| চাল গুঁড়িতে গরমজল 
মিশাইয়! কাদীর মতন করিয়। পরে পানি- 

ফলের আকার দেওয়। হয়। ইহার ভিতরে 

নারিকেল, ছেনা, ক্ষীর গ্রতৃতির পুর থাকে। 
পরে জলে সিঝানা হয়। পুলী-পিঠা'''( স* 

পুলিকাঁপিষ্টক)। চীল গুঁড়ি কিংব! 

গমের ময়দার ছোট ছোট পুরপিঠা। এই 

পিঠা ছুধে পাক-কর! হয়। ভাঙা-পিঠ''' 
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মুগ-বাটার বড়া তেল কিংবা ঘিয়ে ভাক্তা। | পিড়িং...ফা. (স* স্পৃককা)। শিশ্বাদিবর্গের বরষা 
মেল! পিঠা..'মুগ-বাটা ও গমের ময়দা! ছোট শীকবিশেষ (11160976118 ০011. 
মিলহিয়ামিশ। ইয়া! সরু চাকুলী। সরু চাকুলী, | ০8180 )| তিন পর্ণে গাতা। ফুল ছোট 

চাঁকুলী “'( স* শস্কুলী। ও* চকুলী)। বিরী| ছোট হলুদা। শুটী চেপট| বাঁক1। (মেথি 

বাটিয়! পাতলা চাকার মতন করিয়। ভাজা | গাছও গ্রায় এই রূপ । মেথির সোল! গাঁছ, 
পিঠা । অন্ত নাম আলি পিঠা। কৃত্তিবাসে: ছুই একট! ফুল, শু'টা লম্থা বক্র) 
মুগের সাউলি। মগ্ডা,ক্ষীরপুলী দেখ। পিঠা-: পিড়িং-পিড়িং-.'ব্য. (স* পিট ধাতু শবে)। 
খলা...ব্য. (স* খল্লিক1)| পিঠা ভাজিবার : জবু তারের আঘাতশকে, প্রঃ_সেতাঁর 
থলা বা মৃত্তিকাঁর তাওয়! ৷ (খোল! নহে। | লইয়। পিড়িংপিড়িং করা । 

খোল! গভীর কটাহাবার)। গিঠা পানা-* ; পিগুরী-.'ষ্য. (হি পিগ্ডার!। ম* গেন্সানী। 
(পিক +পানক 1 প্রায় সহচর শর্ষ)। | ম* পেন্ট, গেট--বাণিজ্য স্বান, হাট। সং 

পিষ্টক ও শর্কগাদির গানক | পিঠ-পায়স : পত্তন। পে্+অরি, আরী 1) |মহারাইীয 

'**(পিষ্টক+পায়স। প্রায় সহচর শব্ব)। | অশ্বারোহী দস্যু 

পিষ্টক ও পায়স। | পিপ্ডী-খেজুর-''ষা, (স* পিশ্তী--খভূর ভেদ)। 
পিঠালি...ঘ্য. (স* পিষ্ট পিষ্টিকা__ পিষ্ট দাইল | খেজুর দেখ। 

-_ভাবপ্রকাশে। পিষ্টচাঁলি_প্ষ্টালি-- | পিতল-'ষ্য, (স* পিত্ুল। অমরে নাম রীতি, 

পিঠালি )। বাটা চীল, গা-গ্রচুর পিঠালি। আরকুট) মেদিনীতে রীতি, পিত্তল। স* 
দিবে পাক হয় যেন (মাঃ)। রী ধাতু ক্ষরণে। তাত্র অপেক্ষা শীত দ্রব হয় 

পিড়.পিড় * বা. (স* পীড ধাতু ক্লেশনে )| | বলিয়! রীতি । পিত্ত+ল! ধাতু নাশ করে 

গীড়নে, প্ঃ__লগুক| থাইলে মুখ পিড়-পিড়! বলিয়! পিত্তল ? পিতবর্ণ বলিয়! ?)। তামা- 

করে। পিড়-পিড়া বাল । দস্তার সঙকর ধাতু (11855 )। তাম! দৃস্তা 

পিড়া-''ষ্য, (স* দ্বারপিণ্ডী। *ও* পিগডা |; জু, অনুসারে নানাবর্ণের পিতল হইতে 
গ্রাচীন বাঁ পিগড। শৃং পুঃপিড়া- | পারে। বিশেষতঃ রাং, সীস। যোগে পিতলের 

_ ভুলে ?)। দ্বারের সনুস্ব গৃহতভতি. প্রঃ : গুণাস্তর হয়। বেজ! পিতল...( ভাব 

গৃহপিঞ্ডায় রহুলা পড়িয়া (চৈঃ চ, পিঁড়া | প্রকাশে পিঞ্ল! রীতি--পিঞ্জাল পিল। 

বান্ধে দিয় শিলা (কবিকঃ)। কথায়, পিড়ায় । বোধ হয় ইহা হইতে পারা! বেজ! )। 

ব১সে গেঁড়োর খবর--স্বগৃহে বসয়! দুরবর্তা ৰ পিঙ্ালবর্ণ পিতল, প্রঃ--দোগা রূপা নহে 

গাণ্ডয়। নগরের সংবাদ গ্রহণ অপাধ্য। বাঁপ এ বেঙ্গ| পিতল (কবিকঃ)1 পিতলের 

_ পিঁড়ী-*( পিড়।4ঈ )। উপবেশন নিমিত্ত | পাঁইন...যে গাইনে পিতল আছে) 

পাক! গাঁথা পীঠ বা পিও, প8--তার | যে পাইন দিয়া পিতল জোড়া হয 
তলে পিড়ি বাধা পরম চিকণ (চৈ চ:)। | (যেমন একশের পিতলে এক ছটাক রাং 

পীড়ি দেখ। মিশাইলে )। 
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পিতি (প্রা'/.ব্য. (স* প্রতি )। প্রতি । (সং । 

প্রতি শ্বানে গ্রা" বা*তে পিতি হয়, যথা, 

চে 

ধাতু )। পিশ্ধি--পরিধাঁন করি। পিশ্ধা॥ 

( প্রাচীন বা*)। 

পিতিজ্ঞা, পিতিপদ, পতি! (পুখরী পিতিষ্ঠা | পিগলাশ...ফ্য. (1 রাঢ়ে নাম)। তনুবিশেষ। 
-শুং পু$), পিতিফল ইত্যাদি। 

পিতৃয় (গ্রা).'“ষ্য. ( স* প্রতায় )। প্রত্যয় । 

পিতাবধি (গ্রী* ).-“ষ্য, (সণ প্রত্যহাৰধি )। 

প্রত্যহ, গ্রঃ__ পুড়ে মরে পিত্যাবধি সে 

ছুটার সনে (মাঁঃ)। 

পিত্াশ।, পিস্তাশ (গ্রা') ''ষ্য. (স* শ্রত্যাশ।)। 

প্রত্যাশা ৷ পিতাণী ''প্রত্যাশী ৷ 

পিত্তি ''ষা. (স* পিত্ত )। দেহের পিত্ব ধাতু । 

পিন্তি পড়া_-ক্ষুধার সময়ে ভোজ্য না পাইয়া 

পিত্তাশয়ের পিত্ত উধ্বগামী হইয়া! আমাশয়ে 

আসা ।পিত্তি রক্ষ।-_-ভোজন করিয়। পিত্তকে ৷ 

গ্বপ্থানে রাখা । পিত্তি ঠোআ-_আমাশয়ে 

পিত্ত পড়িয়! জীর্ণ হইলে । 

পিথিৰি, পিথিমি প্রাণ "ব্য. (স* পৃথিবী )। ৃ  

পৃথিবী, প্রঃ শৃং পুঃ। 

পিদিপ, পিদিম (গ্রা*) *“ষ্য. ( স* প্রদীপ )। ৃ  

প্রদীপ । (শুং পুঃ--পদীপ, ময়মনসিংহে ৃ 
পর্দীম)। 

পিন...যা. (ই* 017 )। কাগজপত্র বার, 

ধাতুনিযিত কাটা); কাঠের কাটা! বা খীল। 

(পেন! দেখ )। | 

পিনাফোর 'ষ্য. (ই* 0118601)। শিশুর 

জামাবিশেষ | | 

পিনাস -“ফ্য. (+)। বাঁদ্যন্ত্রবিশেষ (জ্ঞান- 
দান রে 

পিনে (গ্রাণ)..'ব্য, (স* প্রতি | আসা* পিনে)। 

৫ দি পিনে দেখছিন্। 
পিণ্ধ.**ধাতু, (স* পিনদ্ধ-পরিহিত হইতে। 

আপা* ও* পিণ্ধ, হি পিন, ম* ঝিজ 

| 

| 
] 

| 

পাত! ও ছাল জল দিয়া মথিলে হড়-হড়িয়! 

লাল! হয়। পাতা একোত্তর, রোমহীন, 

ম্তস্তাকার, প্রমাঁণে চম্পক পাতার মতন। 

গ্রীষ্মকালে ফুল হয়৷ উপচ্ছদ ২+২। ইহার 
মধ্যে অনেক পুং পুষ্প। পুং পুম্পে কেশর 

অনেক | (15001)01101906298 ? )। 

পিপা...ষ্য. ( পতৃণ 0108, ই* 0109৩ )1 তেল 
রং প্রভৃতি রাখিবার কাঠের ঢাক । 

পিপাস1'"'ষ্য. (স*। হি" পিয়াস । ও* শোষ। 

ম* শোষ--অতি তৃষ্ণা, সামান্য তৃষণা-_ 

তহান)। পানেচ্ছ!। তাঁমুকের পিপাসা--ধুম- 

পানেচ্ছ।। দৃষ্টাস্তে, ছুধের পিপাস। (কিংবা 

সাধ) কি ঘোলে মিটে-_কদাচ মিটে না। 

পিপিড়া, পিপড়া:"'ষ্য(স* পিগীল, পিপীলিকা। 

ও* পিপুড়ি। হি* চিউল্টী, ম* মুজ্গী )। 

প্রসিদ্ধ ট্পদী বা কীটবিশেষ (চ০৫- 

[010119-)। আকারে ও স্বভাবে অনেকটা 

: মধুমক্ষিকার তুল্য । পিপিড়ার কটি ক্ষীণ) সত 

জাতির হুল থাঁকে । পুং ও স্ত্রীর পাথ! হয়। 

ক্লীবের পাখা হয় না । (১) আম পিপিড়া... 

আমগাছে অধিক দেখ! যায়। আমগাছের 

পাঁতা জড়াইয়৷ ডোলের আকারে বাস৷ 

বাঁধে । হুল দিয়! দংশন করে। ইহার ডিমে 

মাছ-ধরা টোপ হয় বলিয়া এক নাম টিপি 

পিপিড়! ৷ রং পাঁক| আমের মতন । (২) কাঠ 

পিপিড়।.'কৃষ্ণবর্ণ। আম জাম গ্রভৃতি 

গাছের ছালের নীচে থাকে । দাঢ়া দিয়া 

ংশন করে। দ্রংশনে অতিশয় জাল! করে। 

(৩) কানা 9ভিআ..'(ঢাকায় জুআ। ও*জন্দা। 
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ভিঅ| দেখ )। ভ্রমরের তুলা কষ্ণবর্ণ। লম্বা | প্রাচীন পদে ।.পিয়সী..'ণ. (সৎ প্রেয়সী)। 
সারি বাধিয়! চলে। হুল ফুটাইলে জাল। | প্রেয়সী। (পিয়ারী দেখ )। 

করে। কানা-_কাঁরণ সারি ছাড়িলে এদিক ? পিয়ন ''ষ্য. (ফরাসী 2৩০-_বা* পাইক, ম' 

ওদিক দুরিয়। বেড়ায়, যেন পথ দেখিতে ! পায়িক, পদাতিক )। আপিশের পাইক। 
পায় না। খুদিয়া, থুদ্যে পিপিড়া'.'ছোট ৷ পিয়ল, পিয়র...ণ. (স* গীবর)। পীবর, প্াঃ-- 
ছোট লাল পিপিড়া। কামড়াইলে অল্প | পিয়র পয়োধর (কৃতিঃ)। 

জাল! করে। গুড়িয়া, গুঁড়্যে ডিআঁ “(টাকায় | পিয়াজ, পিয়াজ...ষ্য. (ফা* পিয়াঙ্গ। তু" স* 

ডাআ। ডিঅঁ। দেখ )। কাল কাঁল ছোট, | নাম গলা -পলতি 'রক্ষতি রোগাৎ 
গুড়ে থাকে কামড়ায় না। ঘেমে পিপিড়। *'। পিপতি ধাতুন্ ব-অঃট'ঃ। আগা* গনৰু। 
পাশুট| 1 বর্ষাকালে ঘাসের মধ্যে বেড়ায় ' গল-_পত্র-বেষ্টত অগ্ডাকাঁর বলিয়া? তু' 

গাঁয়ে চড়ে । কাঁমড়াউলে জালা করে। ' স* নাম স্ুকন্দক--অঠ, শোভন কন্দ 

ধাওয়া পিপিড়! .'কাল ও পাশুটা, ছোট. বলিয়া )। পত্রাবৃত তীব্রগণ্ধ প্রসিদ্ধ কনদ- 

ছোঁট। গায়ে ধাইয়! চড়ে, কিন্ত, কামড়ায়. বিশেষ (01100, &8111010 ০69৪) | পাত। 

না। নলাকার। ফুলের সর্তো কন্দকও থাকে। 

পিপুল, পিঁপুল '*ষ্, (স' পিগ্ললী-পিপত্তি . পুষ্পমঞ্জরী-শশাই (শমী?) কলি। গণ্ধ- 

ৃ 

পালয়তি রোগাঁৎ-অঃ টাঃ। শুঞ্ডাকারে 
ধরে বলিয়া অন্য নাম শৌগ্ডী-অঃ)। 
তাস্ক/লাদিবর্গের দীর্ঘাযুঃ লতীবিশেষের 
(29৩7 100০0) কীচায় শুখীন। ফল 

([,010 060001 )। বঙ্গাদেশে ও দক্ষিণ: 

ভারতে ইহার চাঁষ হয়। গঞ্জগিপুল "'ষ্.. 

(স* গজপিপ্নলী, করিপিগ্ললী )। কচ্-আদি 
বর্গের স্থল বৃহত প্রতানীবিশেষ (3০10080- 

গাতা বড় বড়, 

গৌড়ায় বানা । পুষ্পমঞ্জরী কচুর মতন, 

খোলে টাকা থাকে । ফলমগ্ররী করিশুণ্ডের 
মতন স্ব,ল বলিয়| নাম। র 

5115 001118115 ) | 

পিয়াজ..'পিয়াজ তুল্য কন্দবিশেষ (1) 
51191106. 4. 05081011080 ) | পুগ্গ- 

মঞ্জরীতে কেব্ল পুষ্প থাকে । উদ্যানে চা 

হইয়। থাকে । বন-পিয়াজ...পিয়াজ তুল্য 
কন্দবিশেষ (0109 

0191068 100108 )। পাতা হইবার পূর্বে 

ফুল ধরে | মঞ্জুরী উপচ্ছদে ঢাক! থাকে না। 

বিহারে কিছু কিছু জন্মে কিস্ত, আদি স্থান 

দক্ষিণ হিমালয় । ভূ'ইকন্দ নামক আর এক 

প্রকার পিয়াজ দক্ষিণে সাগর-বালুকায় জনে 

(30702) 50111. 50118 17010 )। 

ছোটমাগপুরেও নাকি জন্মে। 

[00181 2নুম1], 

পিয়.''ণ. (স* প্রিয়। পালি পিয়)।  গেয়াদা...ধ্য. (ফা*। স* পদাতি )। পদ্দাতি। 

শ্রিয়, প্র পিক্নাথ, পিয়দণা--প্য়দশী : 
( অশোঁ্চশাসনে )। পিয়া ''ণ. (সং 

প্রিয়া )। প্রিয়া, ও18-_হাম নাহি যাঁগব 

গিয়া মসিল দেওয়া--( ফাঁ* মহ লীগ) 

টাকা আদীয় নিমিত্ত পদাতি নিয়োগ 

করা। 

সো পিয়াঠাম (বিদ্যাপতি); চণ্ডীঃ) | পিয়ার, প্যার.'.ণ, (হি*। সং প্রি )। গ্রিয। 
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পিয়ারী। পশারী-'.প. (হি*। স* প্রিয় 

পিয়।1রী)। প্রিয়া; রাধিকা । 

পিয়াল: "“ষ্য, (স*_অঃ। প্রিয়াল মূল শব)। 

গাছ জন্মিতেছে। কাঁঠে দ্বার চৌকী বাঁকস' 

প্রভৃতি হয়। দোষ এই, জল লাঁগিলে পীত 

রং বাহির হয়। 

আমাদিবর্গের আরণ্য তরুবিশেষ (30০08- ; পিরান.""ষা, (উ্দু)। জামা, প্ঃ-জরীর 
181718 190100118 )। ফল কুষ্ণবর্ণ ছোট, পহিরণ (ভাঃ)-_জরীর পিরাণ। 

মানুষভক্ষা। আঁঠির শীদ (হিতে চিরোগ্তী) | পিরালী ''গীরালী দেখ । 

বাঁদামের মতন স্থৃস্বাহথ ৷ ইহার তেল হিতে 

চিরৌঞ্ী তেল নামে খ্যাঁত। 

পিয়াস 'ষ্. (হি । স* পিপাসা )। পিপাস! 

(গদ্যে )। পিয়াপী .'ণ. (পিয়াদ+ঈ )। 

পিপাপাতুর। 

পিরীতি, পিরীৎ.."ষ্য, (স* প্রীতি )। প্রণয়, 

প্রেম,গ3- কৃত্তিঃ, প্রাচীন বৈষ্বসাহিত।; 

অবৈধ গ্রণয়, গাঃ- বড়র পিরীতি বাঁপির 

বাধ (ভাঃ)। 

পিল.**পীল দেখ । 
পিয়াস (গ্রা')-*'ষ্য. (স* প্রয়াস । প্রত্যাশা )। । পিল্পিল "বা. (সং গীলক-_পিপীলিক1)। 

প্রবাদ) প্রত্যাশ। | পিয়াসী **৭. প্রয়াসী;, 

গ্রতাশী। 
] 
1 
1 

পিগীলিক! তুলা বহুত্বে, গাঃ_গর্ত হইতে 
পিপিড়া পিল্-পিল করিয়। বাহির হয়। 

পিয়াসাল -.ষ্য. (॥* গীতসাল | অমরে_গীত- : পিলস্থজ..'ষ্য. (আ* ফতীল সোগ্ত__পিতল 
৫ | 

গালক সর্জক আসন ব্ধ,কপুদ্প প্রিয়ক। দ্রীপ)। পিভলের দীপবৃক্ষ। 

জীবৃক। কাষ্ঠ ব। সার গীঠ বলিয়া পীহসার ; গিলা ' ষ্য. (স* প্রীহা.)। প্রীহা, প্রীহা বৃদ্ধি 

_পীতসাল'। নির্যাস ত্যাগ করে_-সর্জক। 

ভাসন_-যেমন চৌকী প্রভৃতি হয় বলিয়া 
'ভাঁদন। ফল নন্তুবর্ণ বলয় ব'ধ,ক-পুম্প 

বিস্ত) পিয়ীনালেব কুল গীতবর্ণ, শুখাই বাব 

সমর রত্তৃবর্ণ হয়। কাঠ সুন্দর বাঁলয়। 

রোগ । পেটের পিল চমকানা-ত্রাসে 

প্ীহার কম্পণ। (প্রীহীর__না হৎপিখ্ের1)। 

পিল। ..ষযা,(স" পীনক-_পিপীলিকা- হেম। 

ছেলে পিলা দেখ): শিশু। ( পিল। শব্দের 

স্বতন্ত্র গ্রয়োগ নাই )। 

প্রিয়ক। শীঘ্র মরে ন! বলিয়! জীবক। এই | পিলু "'রাগরাগিণী দেখ । 

জীব হইতে হি* বীজসাল। পীত শব্দ হই: 

তেও বীজ আসিতে পারে । বনে ও* বঁজা। 

আপন দেখ )। শিশ্বার্দিবর্গের আরণ্য উচ্চ 

তরুবিশেষ (17051100121 15100 0০০, 

৮0010081150 01815100100 )| ইহার 

কাঠ গীত ও আরন্তগীত, আশ খদিরবর্ণ। 

গাছ হইতে গাঁড় রন্তৃবর্ণ নির্যাস ( €ু্া। 

1110) বাহির হয়। দক্ষিণ ও মধ্যভারত 

ইইতে ওড়িশ! ও বিহার পর্যস্ত পিয়াসাল 

পিষ..ধাতু. (স" পিষ ধাতু)। গিষি-চুর্ণ করি, 

গ্রঃ-গম পিষিয়। ময়দা করা। পেষা। 

পেষ। ''ধাতু. (পিষ ধাতু আস্তে) । পেষানা ॥ 

পিস-বোট -'পিচ-বোর্ড দেখ । 

পিসী *ষ্য. (স* পিতৃম্বস্ব_-পিই-অ'স- 

পিসী )। পিতার ভগিনী । পুং পিসা। (তু* 

মাঁসী__মাঁস! )। পিস-তাঁত আই .'( পিপা- 

তাঁত--পিসতাত )। পিসীপুত্র । পিদতাত 

বইন .'পিসীকন্য|| পিসশ্বশুর,.'পিসার্প 
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. স্বশুর। পিস-্বশুড়ী, পিস-শ্বাস ,*পিসীরুপ র গীয়ল ..ণ. (স* গীন্বর )। গীবর। (পদ্যে)।* 

শ্বাশুড়ী । (পিল দেখ )। 

পিশ্থ ..যা, (হি* পিশ্থু)। ভীশ (9৪ )) গীর...ফ্. ( ফা" )। মুসলমান পুণ্যাতব। | পীর- 

( বাণতে চলিত নাই )। 1 তলা...গীরের স্বান। (মাটির পোড়ান। 

পিস্তল: 'ষ্য. ( পর 019601৩, ই* 01501 )। ৃ ঘোড়া পীরের আস্তানে থাকে )। পীরের 

এক হাতে চালাইবাঁর ছোট বন্দুক । ৰ সির্ণী..পীরের নিমিত্ত শর্করা । সত্যগীর, 

গীক, গীচ ''পিক, পিচ দেখ । ৷ সত্যনারায়ণ..এক গীরের নাম। নারায়ণ- 

গীচ...যা, (ই* 00:)। আলকাতর! ফুটাইয়া 1 বূগে হিনদুরও উপাস্য হইয়াছেন। কিন্ত, 

প্রাপ্ত ঘন চট্চট! আঠা । | ত্য নামে কোন পীর ছিলেন ন|। 

গীচ ..ষা. (ই* 0801)। শ্তামলপত্র মধ্যমাকার ূ পাঁচ পীর' নৌকার মাঝির উপাস্ত পাঁচ 

ফল্লতরুবিশেষ (110005 0615108 )। | জন গীর। তন্মধ্যে গাজি সাহেব ও বদর 

উদীনে রোপিত হয়। ফল রোমশ, আঁঠি র প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । পীরান "“ষ্য. ( পীর+ 

নালীযুন্তু। ( হি* নীম আৰু)! ইহার এক | গান)। গীরচরিত গান (উত্তরবঞ্তো )। 

ভাঁতের ফল রৌমঠীন (06০120৩)1 ফল ৷ পীর" গীর নিমিত্ত দত্ত ভুম্যাদি। 

বর্ষাকালে পাকে । | গীরপযগন্থর "যয, (প্রায় সহচর শন্ব)। 

পীড়া, পিড়া “যয. (স* গীঠ। স* পীড়া হইতে । গীব। পীরালী -*পীর আলী প্রায় চারি 

গ্রভের্দ করিতে অনুনাসিক )। পটাকার ৃ শত বৎসর পূর্বে যশোরের শাসনকর্তা 

কাঁঠীদন। গীড়ী, পিড়ী ছোট পীড়া, ' ছিলেন। তাহার দত অনুম্পর্শহ্ট ব্রাহ্মণ 

এঃ _টাপিয়া বপিতে দিল গাস্তারের পীণ় -__গীরালী বামুন। কলিকাতার প্রাসদ্ধ 

(কৰিক2)--গামার কাঠের হালকা ও মস্থ? ঠাকুরবংশের এই কলঙক আছে। এই 

শীঁদা গীপ্ড় প্রসিদ্ধ । আপনগীড়ী হইয়া বংশের উদ্ভাবিত পাগড়ী__পীরালী গাগড়ী। 

বসা__(গীগাসন ৷ আসন ও গীঠ সমার্থক)। গীল ..ফ্য. (স+ গীলু-_অঃ। ফাঁ* গীলহ,)। 

আনে উপবিষ্ট হওয়া । | হৃস্তী। গীল্খান।...হস্তীশাল৷। পীলপায়! 

গীতসাল-..বা. (গীত-দারসপীতসাঁল)। পিয়া | চাহম্ভীপদ) তত সীমা প্রদর্শক ছোট 

সাল দেখ। | স্তত্ত। গীলড়ি...শত্রণ্ট খেলায় হারি 

গীতা্বরী ..ফ্য. (স* গীতাপ্থর। শাড়ীর বিশেষণ & বিশেষ। এই হারিতে রাজা গঞ্জের চারি 

বলিয়। গীতাদ্বরী )। লাল টানা হলুদ ূ পাশে থুরিতে থাকেন। 

পাড়নের শাড়ীৰিশেষ! (পীশন্বর__গীতবর্ণ | পীল..'ষ্য. ( ই* []1)। ওষধের 
পুরিয়।। 

পটবন্তর)। | পীলা...ণ. (স* গীত, ীতল হইতে )। গীত- 

গীনাস ..ফ্য, (স* গীনদ)। নাঁকের অর্প | বর্ণ। গীল। মাটি *'গীবর্ণ মৃত্তিকাবিশেষ। 

রৌগবিশেষ (605 ০ 0 গীলু .'ষ্য, (স পীনু-অ$। অন্ত নাম গুড় 

7056 )| 
ফল)। বৃহৎ ক্ষুপৰিশেষ (581%8001% 

9০ 

_ শশা শশী 
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5109) । ক) কোমল, ঈষৎ পীত। ডাল ফুল 
ঝুলিতে থাকে । পাকা ফল লাঁল। সিণ্ধু 

পঞ্জাব প্রদেশে গাছ জন্মে। বিহারের 

পশ্চিমেও দুই একটা আছে। (হি* নাম 

জাল)। 
পু পুহ."'ধাতু, (স* প্রভ।| ধাতু হইতে। 

প্রভাত, প্রভাৰ হইতে পোহা। কিন্তু 

পোহা আস্ত রূপ হইয়াছে। ও* গাঁহ ধাতু) । 

গুট, পুহি--প্রভাত হই প্রীত 

গুয়াছে । পোআ, পোহ। ॥ পোআ, পোহ! 

ধাতু, (গু গুহ ধাতু আস্তে)। পোআই, 

পোহাই-_ প্রভাত করি,গ্রাঃ--বসিয়া বসিয়া 

নত পোহাইলম) প্রভাব পাই, রৌদ্রাদি 

লাগাই, গ্াঃ- রোদ পোঁআানা; সহি, | 

;--সংসাঁরের জবাল। পোহাইতে পারি ন!। 

পোমানা, পোহান। ॥ পৌআ, পোহ। "ধাতু, 

(স" প্রভাত হইতে, । পোআই, পোহাই_- | 

প্রভাঠ হই)" গ্ারাত গপোহাল ফরসা 

ইল । পোআনা, পোহান!। 

পুং ''ব্য. (স* পুনশ্চ)। পুনশ্চ শব্দের সংক্ষেপে । 

... মা, পুংলিজা । 

পৃ, পুই .'ষয (স* পুতিকা।। উপোদিকাঁ ৰ 

অঃ টা। পোতিকা, পুতিকা। কিন্ত 

কশ্বীর নাম উপোদিক!-জলে জন্মে 

বলিয়া। পুঁইগাছে অধিক জল আছে; 

বলিয়া! উপোরদ্িকা-_অঃটাঃ| ইহা ঠিক 

বোধ হয় না)। পিচ্ছিলরম খাদ্য লতা- | 

শীকবিশেষ (13850112 ৪1109 )। বন-পুই 

"পু সদৃশ, কিন্ত। ডাটা লাল (3. 
[01012 )। 

পুকী, পুঁকী .“্য, (স* পুত্রিকা,পুত্রকী। পোক! 

দেখ)। উদরের ছোট কুমিবিশেষ (01690 

0:10) | এই কৃমি ক্ষুদ্র সুতার মতন । (২) 

কলা,হলুদ,আদা প্রভৃতি গাছের ছোট চারা, 

গ্াঃ-কল! লাগাবে মায়ে পুতে--গাছের 

সঙ্জে যেন পুকী থাকে ) (৩) তাল খেন্ুর 

প্রভৃতির নূতন চারা । (পোঁয়! বেঁজি মুকী 

দেখ)। 

পুকুর, পুথর''“ষ্য. (স* পুষ্করিণী। পু্কর-_-জল 

থাকে বলিয়! ৷ পালি পোকৃখরণো ৷ সঃগ্রা* 

পৌঁকৃখর--স" পুঙ্কর। প্রাচীন বা* পোখর, 

পোখরি পুথর | ও* গোখরি, আসা* পুখুরি, 
ম* পোখর)। পুক্ষরিণী, প্রাঃ--.আশ্রম পুরি 

আড়! (কবিকঃ) | (পুখর ঠিক, পুকুর গ্রা+) | 

পুকুর পাঁড় -*পুক্ষরিণীর পাঁটক ব! পার, 

গ্রঃ-_ঢেলা৷ কাটি ফেলে যেন পুখরের পাঁড় 

(কবিকঃ)| পুকুরের ভাড়ার" জলভাপগার, 

পুকুরের মধ্যস্থল। জীঠ, জাঠি :'(যষ্টি)। 
গ্রতিষ্ঠার সময়ে পুষ্করিণীর মধ্যত্থলে যে দীর্ঘ 

কাঠ পোত| হয়। ইহা দ্বারা জলের গভীরত। 

জান। উদ্দেপ্ত ছিল। লোকে হঠাৎ গড়াইয়! 

পড়িলে জীঠ ধরিয়! উঠিতে পারিত। পুকুর- 
গাব।.."ষ্য. (গর্ভ হইতে গাব! )। পুষ্করিণীর 

জলের ধারের ভূমি। এধে। পুকুর.*'ষে 
পুক্ষরিণী জলজ লতা-পাঠায় আচ্ছন্ন থাঁকাতে 

জলে আলো পড়ে না। খিড়কী-পুকুর -* 

বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে যে পুকুর থাকে। ঘর- 

পুকুর..'বাঁড়ীর নিকটবর্তাঁ যে পুকুর । পুকুর 

হদ হওয়।--জলজ গাছে এমন আচ্ছন্ন ষে 

তিলমাত্র ফাক থাকে না, এত স্থংল গাছ 

যে উপর দিয়! ছোট ছোট জস্ত, চলিয়া 

যাইতে পারে, প্রঃ হাদিয়া দহ যার 

নাময় বয়ে যায় দশ যোঞ্জন পানি ।” “তাহার 

উপরে পথ গরু মানুষ বুলে ।”-হাঁদিয়া__ 
৭৩ 
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হদ+ইয়া-হদিয়া-হাদিয়]। স* হত,হরিৎ | জৌড়ে। পৌছ! "ধাতু, গুছ ধাতু আস্তে) 
হইতে হদ ?। পৌছানা ॥ (তু মুছ ধাতু )। 

পুখরাজ..'ফ্য. (হি* | স* পুষ্পরাজ )। উপরত্র-. পুঞ্ "'ধাতু. ( স* পুজ ধাতু পুজনে। পু ধাতু 

বিশেধ (6০092) প্রায়ই আপীত বর্ণ পরিবর্তে ভজ ধাতুর পদও বসে। টাক 

হয়। পু্জল না, টাকা ভজিল ন!। হি* পুক্জ ধাতু 

পুান্থপুত্খ ''৭. (স* পুঙ্ব _বাণমুল। বাণের | তরা)। পুর্জি_পুরণ করি, পাঃ- দোকানের 
পক্ষও মনে*কর! যাইতে পারে। তথাপি: হিসাবে টাক! পুজিল নাজমার অঙক 

অর্থ হয় না। বোধ হয়ঃ হাক পাওয়া গেল না। পোঁজা॥ পোজা'“ধাতু, 

হইতে । অমরকোষে পুঙ্যোনুঙ্খঃ পদ আছে। | (পুত ধাতু আস্তে )। গোজান|। 

বোধ হয় ইহার সা্ৃস্তে পক্ষান্থুপক্ষ পরিবর্তে | পুঁজি ..ফ্য. (সং পুঞ্জ_রাঁশ)। ধনরাশি, 

পুঙ্বানুপুঙ্খ | পক্ষ শব হি* মতে পংখ )। | ব্যবসায়ের ধন। পু'জি-পাটা "“ষ্য. (স* পাত্র 

সবিশেষ । পুঙ্যানুপুঙ্খ-বূপে অনুসন্ধান | ভা হইতে পাট।। পাটা অন্ুগর শব্ধ। 

বিচারের পূর্বপক্ষ অপর পক্ষ সমুদায় পক্ষ ও" গাঁন্টি)। পুঁজি। 

অনুনণ্ধান (তু* গাঁতি-পাতি করিয়া অন্ু- | পুঞ্জা-“ষ্য. ( স* পুঞ্ত হইতে । ও* পুজা) এক 
সন্ধান )। গঞ্ডা, ৪'8--কবিকঃ। (অপ্রচলঃ)। 

পুছ."ধাতু, (স* গ্রচ্ছ ধাতু হইতে পৃচ্ছতি | পুট “'ষ্য. (স* পুটি। স* পুট ধাতু সংশ্লেষণ, 

পদ । পালি পুচ্ছ ধাতু । ও* পচার, হি* পুছ ;: দীপ্তি, চুর্ণীকরণ। বা*তে পুট পুটলী, গুড় 
ধাতু )। পুছি__জিজ্ঞাসি, প্রশ্ন করি, 81  পোড়, পু'ড় প্রভৃতি শবে আছে)। আবরণ, 

সেই দুতে পুছে বাত (খন)? তবে দিগ্থিঞয়ী | পত্রার্দরচিত পাত্র, মু; দ্রাবক, গ্রাঃ_ 

ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল (চৈঃচ£)। (কেহ | সোনা গলাইবার পুট। 

পুছে না_এই রুপ প্রয়োগে চলিত )। | পু "-ষ্য. (ই*210)1 শিরদাড়। হইতে বাঁহ্ণ্ধ 

পোছ৷ ॥ পোছ।-.'ধাতু. (গুছ ধাতু আস্তে | | পর্যস্ত অংশ। পুটহাতা **শিরর্াড়৷ হইতে 

পোছান। ॥ করতল পর্যন্ত অংশ ( দজীর মাপে )। 

পূ'ছ.'“ধাতু, (স" প্রউগ্ন ধাতু প্রোঞচনে | পালি | পু'টকি'* ষ্য. (পৌঁট! হইতে)। পাুর অভ্যন্তর। 

পণ ধাতু । ও* পোছ, হি পুঁছ পোছি, ম' ; (অশিষ্ট)। 

পুন ধাতু )। পুঁছি_মার্জন করি, প্ঃ-- | পুটকিয়া-.'ণ. (স* পুট ধাতু চুর্ণীকরণ। কিংব! 

কাপড় দিয়! গ। পোছা ; মুখ পৌঁছে ধড়ার | স* পট ধাতু বিদার ছেদন হইতে। পটকা 

আঁচলে (কবিকঃ। পৌছা ॥ পৌছ ..বা. | দেখ )। ক্ষণনাণী, প্রঃ রোগা-পুটকিয়া 
প্রলেপ, লেপন, প্ঃ--এক পৌোছ রং; ছেলে। 

দেওয়। ( সং পুস্ত )। পৌছ মাটি-কুমার | পুটলী.."ষা, (স* পুর+লী। মণ পুডকা। 

হাঁড়ী গড়িবার সময় যে মাটি দিয়া হাড়ীর ; গোলা, পুল। দেখ )। ছোট পোটল]। 

গ| মাজিয়া দেয় এবং যাহা দিয়! হঁড়ী  পুটং+'ষ্য, (ই* 79: )| কাঠে পরকণ। 
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আঁটিবার মর্দন তেল ও খড়ী গুঁড়ার ! 

মিশ্রণ ধুনা তেল ইটগুঁড়া শ্রতৃতির মিশ্রণ । 

য়া, গু টিয়া “যা. (স* পু | গুট1ইয়া)। 

গাড়ীর চাকার পরিধি কাঠ? দোড়ীর প্রান্তের 

বং গাইঠ; ত্বর্ণাদি অলঙুকারের মিলন- 

মুখ।..'ণ. (স* পুট-_সংঙ্লেষণে )। অতি 

কুপণ, যে সর্বদা পুটলী বাঁধিতেছে। 
[টা-..ফ্য. (পৌট! দেখ । পৌটা স্ত্রী'। হিং 

পঠিয়। )। শিশুকন্যা । 

ঠী, পুঁঠী "ফা, (স* প্রোষ্ঠী। ও* নাম 

কেরাঞ্ি)। ছোট শকলী মৎস্তবিশেষ। 

প্রায়ই নার্াবর্ণ) পেটের পাঁখনার উপরে 

পিঠের পাখন|। গৌঁফ নাই । কাঞন পুঠী 

..প্রায় ছয় আঙ্গুল। কাঞ্চন বা নারজাবর্ণ 

বলিয়। নাম (17381005 ০0101101015 )। 

তিতা পুহী...ছোট, তিক্ত (7. ০018 )। 

ফুটনী পুঠী "চারি আঞ্জুল, ফুট-ফুট করে 

বলিয়া! (13. 0:50019 )। সরণ| পুঠী-*" 

(স* মহাসফর )। চৌদ্দ পনর আঙ্গুল (3. 

82181)9 )| উপমায়, পুঠী মাছের প্রাণ__ 

গুঠী মাছ অল্প জলে থাকে ৷ সে জল শীঘ্র 

শুখাইয়| যাইতে পারে। যে অল্লেই নিস্ব 

হয়। পুঠী মাছের ফর-ফরানি_( তু* সফরী 

ফর্-ফরায়তে )। অল্প বিদ্যায় পাপ্ডিত্যের 

আস্ষীলন। 

পুড়.''ধাতু, (স* পুট ধাতু হইতে । ও* পুড। 

হি, মণ্তে স* জল ধাতু হইতে । বা'তেও 

জল ধাতু আছে )। পুড়ি-দগ্ধ হই (যেন 

গোময়-লেপ পুটে ), জাল! করি, প্রাঃ 

চুনে গাল পুড়িতেছে। পোড়া! ॥ পুড়নি'"* 

পোড় ''ণ অতিদগ্ ৷ পোড়।**'ধাতু' (গুড় 
ধাতু আস্তে )। পোড়ান। ৷ জালা-পোড়া**, 

(সহচর শব )। জালা । মড়া-পোড়া'** 
শবদাহ। বেগুন-পোঁড়-'বেগুন পোড়াইলে 
যে খাদ্য হয়। কপাল পোড়া--অনৃষ্ট মন্দ 
হওয়!। পোড় দেখ। 

] গুড়া, পুঁড়া-"'ষ্য. সে" পুট- পাত্রূর্ণ। কিংবা! 
স* পুল ধাতু রাশীকরণে হইতে পলক )। 

গুঁড়ি, গু*ড়িপূর্ণ থলী। (২)ধান্াদি রাখিবার 
খড়ের আধার (ও* ওল্যিআ, ম* পুলা ), 

খড়ের পাত্রে রক্ষিত ধান্তাদি, গাঃ--হাল 

বলদ দিব! খুড়। দিবা হে বিচের পুড়! ভেনে 
থাঁইতে টেকি কুলা দিবা (কবিকঃ)। 

পুড়ি..'ষ্য. ( স* পুট ধাতু চুর্ণীকরণে )। উগ! 
কান্তিয়! গ্রভৃতি চিতাইলে যে দাত বাহিয় 

হয়? ধাতুপত্রে বিধনী দিয়৷ ছিদ্র করিবার 

সময় পত্রের যে ছিন্ন অংশ বাহির হয় ( ও" 

গুড়ি] ই* ৮1)। | 

পুণ্য, (গ্রা* পুনি )-."ষ্য. (সে* পুণ্য )। পুণ্য। 

পুণ্য-ধর্ম'-(সহচর শব) । পুণ্য পুণ্য-পুকুর 

'**( পুথ্যপু্ষরিণী )। বালিকা ব্রতবিশেষ। 

বৈশাখ মীসে করিতে হয়। পুক্করিণী দান 

করিয়া পুণ্য সঞ্য় ও আয়তির মঞ্জাল 

' কামনা উদ্দেশ্। কথায়, বাপের পুণ্যে গঙ্জা 

লাভ--গঞ্জাপ্রাপ্তি পুণ্য ব্যতিরেকে হয় না। 

যদ্দি হয়, তবে পিতৃপুণ্যে, নিজের পুণ্য 

নহে। পুণ্যাহ (গ্রা* পুণ্যে)-*ষ্য, (স" 

পুণ্যাহ )। পবিত্র দিন) যে পবিত্র দিনে 

প্রথম লভ্য হয়, যে দ্রিন জমিদারের নববর্ষ 

আরন্ত হয়। পুণ্যে গাছ...পুনর্নব! দেখ। 

জালা, দাহ, গ্রঃ--সংসারে কত পুড়নি | পুত, পু", ( স* পুত )। পুত্র, প্রঃ বাপে 

আছে। পোঁড়''দাহ, পুটে দাহ। খর- পুতে (ভাঃ)। দৃ্টন্তে,এক পুতের আশ নদী- 
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তীরে বাঁস__এক পুত্র চিরজীবী হইবে এবং | দিয়া পুথী বাঁধা হয়। পৃথীর মলা." (মল+ 

নদীতীরে বাঁসবাঁটা চিরস্থায়ী হইবে, এমন: কাঠ)। যে কাঠ পুথী রক্ষা করে। খুজা 

আশা করিতে পারা যায় না৷ গরিবের পুতের | পুথী " খুঙ্জি দেখ। 

ঘোড়া রোগ-_নির্ধনের পুব্ের অশ্বারোহণ : পুদিনা-..ষ্. (ফা পোদিনাহ্)। স* পুতনী)। 

অভিলাষ দুঃখের কারণ । ।_ তুলন্যাদিবর্গের সুগণ্খ ক্ষ শীকবিশেষ 

পুত, ধাতু, € সং প্রোত-_ভূগর্ভনিহিত . (116701)6 %1101415)। ইহার চাটনি 

প্রোথিত--প্রোথ-_গর্ত+ইত। ও* পৌঁত । হয়। 

ধাতু । বৌধ হয় পূর্বে বা'তেও পোত ধাতু  পুনরায়..*বা, (প* পুনরপি-_পুনরই-_ পুনরায়)। 

ছিল )। পুতি."'গর্ত-নিহিত করি, 81 পুবর্বার। 

চেয়াড়ে খুড়িয়া পোতে অগ্ত ঘড়া ধন: পুনর্নবা "যয ( স* পুনর্নৰ।-_অঃ। গ্রা* গুরে। 

(কবিকঃ)। পোঁতা ॥ পোৎ."*ষ্. গর্তের : 
গভীরত| যাহাতে কিছু পুতিতে হইবে । ূ  

ধাতু আস্তে )। পোতা-**ধাতু, (পুত 

ও* পুরুণি । কাটিয়া দিলেও নূতন উৎপত্তি 

হয় বলিয়া পুনর্নবা নাম)। বহুশাখ ছোট 

শাকবিশেষ (13021099518 160609 )। 

পোতীনা ॥ 

পুতপুত, পুতু-পৃতু- ব্য, (স* পুল্রপুত্ধ )1 

পুতরজ্ঞানে, ন্নেহে আঁশঙকায়,গ--আদরের : 

বস্তু পুতৃ-পুতু করিয়া রাখে, কাহাকেও দিতে 

চায় না । 

পুতল, পুতুল: “ফ্য, (স* পু্রিক--অ+ পুন্তলি)। 

খেলিবার পুরুলি। পুতুলী...ছোট পুন্তলি। পুনশ্চ “ব্য. ( স* )। পুনর্ধার; পুনর্বার লিখিত 

চোখের পুতলী...চোখের ভারা। পুত্তল, হইতেছে ( সংক্ষেপে পুং)। 

পু্ল...যা. (স* পুন্তলি)। গ্রতিথৃতি, যেমন ! পুনি-ব্য (যা পুর ও? পুণি, হিৎ পনি, 

লক্মীর পুল শাঁদা। ( এখানে পতল, পূতুল | পন )। পুনঃ (প্রাচীন বা")! 

নহে )' পুংল-নাঁচ-_মন্ুষ্যাদির গ্রাতিমূির | পুন্কা শীগাা যা 1)। নটিয়া শাগ-বিশেষ। 

চেষ্টা বা অগ্ভাভগ্গি ৷ ( পৃতুলনাঁচ নহে )। পুননমী ( গ্রা*)'ষা, পুর্িম। | ও*তে পুন্ননী 

পুরী.“ (হিৎ পৌতী। স* প্রোতহইতে)। |. গ্রা+ নহে )। পুণিমা তিথি। 

কাচের ছোট ছোট মুক্তা । ুর্লাগ...যা, (স*। কেহ কেহ স্থুলতানটাপ 

পুধী, পুঁথিযা, (সা পোল্তী। স*্গ্রা" | কাঠঠাপা বলে। ও" পুনীং)। নাগকেশরাদি 

পৌতবী। ও হি* মণ পোথী | হি* পোথা | বর্গের সুন্দর তবুবিশেষ (1199: ০০. 

পাত৷ জোড়! জোড়! পুরু; ফুল ছোট ছোট, 

অনেক একজর ধরে। ইহার ছুই তিন জাত 

আছে । শ্বেত পুনর্নব! '.ফুল শাদা? রন্তু 

পুনর্নবা-*'ফুল পদ্মবর্ণ। 

পুনধিয়া.+'ষ্য, (স* পুনবিৰাহ )। পুনবিবাহ; 

কন্ঠার প্রথম খত । 

_-বড় পুথী )। পুস্তক, অ-মুদ্রিত পুস্তক । 

পাঁজি-পুঁথি-.'ষা- (গ্রায় সহচর শব্দ)। পাঁজি 

ও অন্ঠ পুস্তক। পুরীর ডোর ''মে দোড়ী 

15195900112) 150151, 09101015118] 

100]01)511010) | পাতা ঝড় চিন্কণ, শ্তামল। 

ফুল শাদা নুগণ্ধ চতুর্দল, পোষ্টমামে ফোঁটে। 
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ফল পাকির্পে পীতবর্ণ। বীজ হঈতে আহরিৎ 
?তল ( পুনাং তেল | চ101087 011) হয়। 

জালিলে অত্যন্ত ধূর্জ| হয় ও ছুর্গন্ধ ছাড়ে। 

কিন্ত, দগ্ধ-ক্ষতে আমবাতাদ্ি রোগে 

হিতকর। ভারতবর্ষে পুর্ব ও পশ্চিম উপকূলে 

জন্মিতেছে। কাঠ লাঁলচিয়া, কঠিন। সুরু 

পুনাগ-'ষ্য. (স*বৈদ্যকঃ | ও* ছুরি 

অন1)। পুন্নাগ সদৃশ স্থন্দর তরুবিশেষ 
( 001/:0081085 10781001185 )। পাতা 

পূরু, প্রতি গাইঠে তিনটা থাকে । ফুল শীঘ্র 

ফোঁটে না, প্রথমে ছুই খণ্ডে বিতন্তু হয়। 

সুগণ্ধ শাঁদা। ভারতের পশ্চিম উপকূলে, 

ওড়িশা চাটিগাঁয়ে আছে । (কেহ কেহ এই 

গাছকে ভূলে নাগেশবর মনে করে )। 

মাঁটির নীচে থাকে ।এ্রঃ--ভাঃ। পুয়ে...ফষ্য, 

(1)। শিশুর শীর্ণত! 'রোগবিশেষ। পু'য়ে 
পাওয়া_ শুখাইয়! যাঁওয়! | (পু'য়ে সাঁপ দেহ 

চাটিলে ন| কি লোঁকে শুখাইয়া যায়? 

বোধ হয়, পুই+ইয়া-পুঁইয়া_-পুয়ে। 

পুই শীগের মতন গীত ব| হরিদ্বর্ণ হওয়।। 
01010109915 1)। 

পুর "ধাতু, (স* পুর ধাতু )। পুর ধাতু দেখ। 

পুর." (স* পুৰম্__পুষ্পাদীনাং দলা তিঃ-- 
_-মে। আবৃত্তি (1011), গুাঃ--পাচপুর 

করিয়া কাঁপড় বাঁধা । (পরল দেখ )। 
পুর-চার''*ষ্য. ! স* পুরশ্রণ হইতে )। পূর্ণ 

আয়োজন, পঃ-_-পুরচার করিয়া ভোজন । 

পুরকায়ৎ''*ষা. (স* পুরীকর্তা। তু* হি* 
কড়কৈৎ-_সেনা কর্মচারী )1 নগরাধ্ক্ষ) গনি গ্রাণ) "পুণ্য । পুন্নিমান **পুথ্যবান্। 

পুনা, পুন্নে ''ষ্য. (স* পুণযাহ)। পুণ্য দেখ। জাঁতি পদ্বীবিশেষ । 

গপফ "যা, (সৎ পুষ্প। সগ্প্রাৎ পুফ্ফ। তু | পুরবী-..ষ্য. পূরবী দেখ । রাগরাগিণী দেখ 

হি পুহপ )। পুষ্প, গ্রাঃ__বিদ্যাপতি, । পুরস্থৎ.ষ্য. (স* পুরণস্থত্র। ও* খৎ-কষ)। 

শং পুঃ। সমাস্তরে রেখা করিবার ছুতারের যন্ত্রবিশেষ 

পুমা 'যা. (সণ পুত্র | পুকী, পোয়া! দেখ )। ; (00811:67)। 

গাঁছের টাঁরা, পা2--বেগুন পুয় | 1 পুরান। ''ণ* (স" পুরাতন । ও* হি* পুরানা, 

পুযাতী, পোয়াতী .ফ্য. (স* পুত্রবভী)। সসত্ব! ; আসা" পুরাণি স* পুরাণ হইতে নহে)। 

নাণী। পুয়াতী খালান হওয়|__সস্তাঁন গ্রসব টা পুবাতন, প্রাঃ পুধানা কামনদ, পুরানা 
করা। দৃষ্টাস্তে, ছেলের নামে পুয়াতী ঠা কাপড়, লোক দলীল ঘর, ইত্যাদি 
_গর্ভরক্ষ। হেতু সসত্ব। নারী উপাদেয়; পুধান! পাপী *'যে বাল্যকাল হইতে পাপ 

ভাজা গ্রহণ করে, যেন বস্ততঃ নিজের | করিতেছে । 

অভিলাষ পুরণ নহে। লক্ষণায়, প্রবশ্ধ দ্বারা | পুরিয়া..ষ্য. ( স* পুটক, পুলক । হি” পুড়িয়া। 
অভিলাষ গাধন। পুড়া দেখ )। পত্রাদি দ্বারা মোড়া দ্রব্য, 

পুয়ে সাপ "যা, (? পুকী হইতে? পুকী। প্রাঃ_এক পুরিয়া ওষধ। 
দেখ'। নয় দশ আগ্ল দীর্ঘ মাটি! রঞ্জোর  পুরিয়া-''রাগরাগিণী দেখ । 
সর্পবিশেষ (1011025 12107083 )। পুরী-'ষ্য. (স*)! নগরী। ভবন, গ্রঃ-শ্রীক্ষেত্র 

তু৬ গোল, পুচ্ছ ক্ষুত্র। কেঁচোর মতন | পুরী? নন্ন্যাপীর উপাধিবিশেষ (অন্ত 'এক 
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উপাধি গিরি )। পুরী খাঁক কর-__গৃহ ভন্মী- | পুলি (গ্রা* ) “ষ্য. (স* পুংলিঙ্া। আদা" 

ভূত কর|। পুরী-খাগী ''ষে নাঁরী গৃহ নষ্ট 

করিয়াছে । (গালিতে)। 

পুল্িঙ্াঁ ও* পুলিঙাঁ, হি' ম* পুলিজা)। 

পুংলিজী। 

পুবু...ণ. (স*_প্রচুর-অ£)। প্রচুর, বহু, | পুলিন্দা “ষ্য, (হি" পৃহন্দা। ল' পুল ধাতু 

গঃ-_পুরুতুজ-যে প্রাণীর বহু বাহ আছে 

(9০010) (অক্ষয়কুমার দত্ত) | ৰ 

পুরু. ''ণ. (স* পৃথু? স' পুর-পুষ্পদলাদির 

আবৃত্বি-_মেঃ। পুর, পরল দেখ )। খ্ব;ল, 

গঃ-_পুরু কাঁপড় ; পুর বা আবৃত্তি, প্রাঃ-- 

পাঁচ পুরু করিয়া কাপড় জড়ানা। পুরু-স্থরু 

..প, (সুৰুপ_শোভন রূপবিশিষ্ট )। স্বংল | 

ও শোঁভন। পুরুষ ( থা" )''অতি স্থল, । 

বর্ধিত। 

পুরুত, পুরুৎ.'য্য. (স* পুরোহিত) । গুবৌহিত। ূ 

পুরুৎ্-ঠাকুর...(ঠাকুর- ব্রাঙ্গণে)। পুরোহিত ৰ 

ব্রাহ্মণ, দেবপুজক । 

পুবুল-''পরোল দেখ । 

পুরুষ .'ষ্য. (স*)। নর ্ত্ী'স্ত্রী। পুরুষজন 

.*.( সহচর শব্ধ )। কোনও পুরুষ । পুরুষ 

মানুষ...( সহচর শব )। নর। স্ত্রী* মেয়ে- 

মানুষ। পুরুষ "সন্তান, গর চারি পুরুষ 

অর্থাৎ শতবৎসর। পুরৃষানুবমে ''সন্তান- 

পরম্পরায় । 

গুল...ফ্য. ফা" । তু" স* পুরণ-_পালি সেতু) 

শীকো|। পুলবন্দি-.'ষ্য, (ফা* )। পুল বাঁধা। 

পুল বাধার নিমিত্ত বায় বাঁ কর। ূ 

গুলক..'ধাতু. (স* পুলক হইতে )। পুলকি_- 

-রোমান্টিত হই, প্াঃ-সঘন পলকে 

যেন শিমুলের তরু (চৈঃ চ2)--শিমুল গাছের 

কাঁটার মতন গ! কাটা দরিয়। উঠে । (পদ্যে)। 

গুলি."'ষ্য. (স* পুলক, গুলিন হইতে?) 

পায়ুর অভ্যন্তর। (পুটকি দেখ)। 

সজ্ঘাতে )। পুটলা, পুটলী । 

পুল্টষ.ষ্য. ( ই* 0০09100৩ )। তিসী, গমের 
চকল প্রভৃতি জলে উষ্ণ ও কোমল করিয়া 

প্রলেপ | 

 পুলিপিলাং "'ষ্য. ( পোর্ট ব্রেয়ার হইতে গুলি, 
ও পিনাঁং শহরের নাম হইতে )। দ্বীপাস্তর। 

পুলিশ ''্য. (ই* | গ্রীক পোলিস__-নগরী। তু' 
স* পুবী)। দেশে শাস্তি রক্ষা ও আইন 

রক্ষার নিমিত্ত নিযুন্তু লোক । পুলিশী ... 

(পুলিশ+ঈ )। পু'লশ সম্ব্ধীয়। পুলিশ 

দারোগা-''দারোগ! দেখ। পুলিশ-ভায়েরি 
.-“ষ্য.( ই* 01815 )। থানার রোজনামা। 

পুষ...ধাতু, (স* পুষ ধাতু)। পুধি-ভরণ, 
পোষণ করি। পোষ! ॥ পোষা". গৃহ 

পালিত, পালিত (বন্য নহে ), প্রঃ পৌষ! 

বিড়াল। পোঁষা-পাল! ''পোষণ ও পালন। 

পোষা... ধাতু. (পুষ ধাতু আস্তে)। পৌঁষান।। 

( পোষ! ধাতু দেখ )। পোষক প্রমাণ ''ষে 

প্রমাণ সাক্ষ্য সমর্থন করে। 

 পুজ “ধাতু, (স* পুক্ঘ)। পুঁজি_পুঁজা করি। 

পূজা ॥ (পদ্যে )। পুজা-অর্গা-“্য, (স' 

অর্চা__পুজা।। সহচর শব্ধ )। পুজা । পুজা- 

পার্বণ...ষ্য. (স*। সহচর শব )। পুজা ও 

পার্বণ। পুজারী ''ফ্য. (স* পুজাহারী_ 

পুজার উপকরণ আহরণ করে ষে। জা গে 

হ আছে বলিয়। ও* পুঝারী)। দেবপুর্জক 

ব্রাহ্মণ গ্রঃ_(চৈঃ চ:) বাটার পুজারি বাণ 

( টেকটাঁদ )-_বাঁটীর ঠাকুর পুজা করে নে 
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্রাঙ্মণ | ( দেখল ব্রাহ্মণ প্রায়ই নিয়শ্রেণীর 

এই কারণে পাচক কর্ম করেন, ও*তে 
পুঝারী-_পাঁচক ঠাকুর)। 

জ, পু'জ-“'ষ্য (স* পুয)। ক্ফোটকাদির ক্লেদ 
(083) । 

[ব, পূব (্রা*)...ষ্য, ( স* পূর্ব)। পুর্বদ্দিকৃ। 

পুবিয়, পুব্যে "৭. (পুব+ইয়!)। পর্ব 
দেশীয়, পূর্বদিগ্ভব, গাঃ_-পুব্যে বাতাস। 

র'**ধাতু' (স* পুর ধাতু বাতে পুর ধাতুও 

হয়)। (১) অকর্মক। পুরি__পুণ হই, 
প্রঃ-জলে নদী পুরিয়াছে ) তৃপ্ত হই, 

পঃ_-সাধ পুর্ধিল) পুষ্ট হই বর্ধিত হই, 
পঃ--দেহ পূরিয়! উঠিয়াছে, ঘ| পুরিয়াছে; 
যত আবশ্ক তত হই, পর্যাপ্ত হই, পঃ- 

টাক! পুরিয়াছে। পুরা, পোরা ॥ পুরা দম "' 
পূর্ণ স্বাদ । পুরাপুরি *'পরিপূর্ণ | ভর-পুর "5 

(সহচর শব্দ)। ভরা পৃরা। পুরা, গোর 
ধাতু, (পুর ধাতু আস্তে )। পুরানা, 

পৌরান! ॥ (বোধ হয় পুর ধাতু স* পূর্ণ 

হইতে)। পুর “'ধাতু. ( স* পুর ধাতু )। (২) 
সকর্মক। পুরি পুর্ণ করি, প্রাঃ পেট 

পুরিয়া ভাত খাও বাষু পূর্ণ করি, যেমন 

বাণী; যুক্ত করি, গ্রঃ--খালি ছাগল! বুষে 

টাদ| মিথুনে পুরিয়া বেদা (খন) মেষ 

মাসে ০, বৃষ মাসে ১, মিথুন মাসে ৪ যোগ 

করিয়!; পুরণ ব! গুণন করি, তিনকে পাঁচ 
দিয়! পুরিলে পনর হয়। পুরণ, পুরা ॥ 

পৃ “'ষ্য. যারা পূর্ণ কর! যায়, পাঃ__পুর- 
পিঠ-যে পিষ্টকের ভিতরে ছেন| নারি 
কেল প্রভৃতি থাকে । পুরণী-..ষ্য. (স' 

পুরণী--পটারম্তক-থত্রেযু-_মেঃ) । যত হাত 

কাপড় বুনিতে হইবে, স্থৃতা তত হাঁত লম্বায় 

ভাগ করিয়া আবশ্তক হুত্রসঙ্খ্যা । এ 

নিমিত্ত দেওয়ালে গৌজের উপর দিয়া স্থতা 

মাপিতে হয়| পুরণী করিবার সময় স্থতার 

জে। করা--জোড়! জোড়া করিয়! লওয়া-_ 

চাই। 

পূর্-পুর..'বা. ( স* পুর্ণ )। পূর্ণতায়, গ্াঃ_- 
সন্দেশে পুর্-পুর করিয়া হাড়ী ভরা। 

পূরী..“ষ্য, (স* পুরিকা__ভাবপ্রকাশে | মাষ- 
কলাই বাটার সহিত লবণ আদা হিং মিলিত 

করিয়া ময়দার মধ্যে পুরণ করিয়! পিষ্টক 

করিবে, পরে ঘ্বৃতে কিংবা তৈলে ভাজিবে । 
_অর্থাৎ আধুনিক কচুরী ব| দীলপুরী)। 
লুচীবিশেষ ; লুচী ( হিৎতে )। 

পুরবী ..ফ্য. ( স* পুর্ব )। রাগরাগিণী দেখ। 
পূ্বাহ্-"'ষ্য. (স* পুর্বাহূ)। হুর্যোদয় ও মধ্যাহ্নের 

মধাবর্তী কাল। পূর্বাহে."'মধ্যাহ্ের পূর্ব- 
সময়ে ; কাজের পূর্বে (আধুনিক পপ্ডিতী * 
ভাষায় )। 

পুলা-''ষা, (স* পুলক-_পুটলী । তু" আসা" 

বিলাক )। পুড়। ব! পুঁড়া। 

গুলী "ষ্য. (স* পুলক1)। পিঠা দেখ । 

ৃষ্ট...ষ্য. ( স* )। মানুষ দেহের পশ্চাৎ ভাগ, 
পিঠ; অন্ প্রাণীর উপরিভাগ; গাত্র, গুঃ- 
তূ-পৃষ্ঠ; পত্রা্দির অন্ত পার্খ, পাঃ-পৃষ্ঠের 

লিখিত কাপড় আনিবে; পুস্তকের পত্র- 
পৃষ্ঠ। পৃষ্ঠ-ব্রণ ..ষ্য. (স*)। পৃষ্টের বৃহৎ 

বৃত্তাকার বিক্ষৌোটক ( ০81)07016 )। পৃষ্টা 

'“ষ্য, (স" পৃষ্ঠক)। পুস্তকের পর্রপৃষ্ঠ। 
পৃষ্ঠাঙক, পৃষ্ঠ! গণিবার অঙক। 

পৃহা (গ্রী') “'ষ্য' (সং স্পৃহা) । ইচ্ছা, গ্রহণেচ্ছা, 
গ্ঃ--অন্নে পৃহা' নাই। 

পেকু-পেঁক.'ব্য, (তু* স* পরিক--বন্তুতঃ 
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পেঁক-পেক করে)। হাঁসের রবে। গেঁক্- ৰ 

পেকানি॥ 

পেঁকাটি (ভ্রী'..পা-কাঠি দেখ । 

পেকিং.*ষ্য, (ই* 98008 )। গুলা মোট 

ইত্যাদি বাঁধ। কর্ম। 

পেকুটিয়া, পেঁকুট্যে .'ণ. (পাকীঠি4+ইয়।_ 

পা-কাঠিয়।-2 পাঁকাঠ্যে--পেকুটো । তু" 

হাতুড়ে )। পাট-কাঠি তুল্য শীর্ণ 

গেকো...পাক দেখ। 

পেখ..*ধাতু, (স* প্রঈক্ষ ধাতু প্রেক্ষণে )। 

পেখি-নিরীক্ষণ করি, ও15- পেখন্থু রাম! 

(বিদ্যাপত ), দেউল উত্তর দ্বারে সে মুত্তি 

পেখল (জ্ঞানদীস)। (প্রাচীন পদে )। 

পেখম্ "ষ্য. (স* পক্ষমূ। পালি পেকথুন )। | 

পাখম দেখ। 

পেখ্ো."ষ্য, পাখ1+ইয়া_ পাখিয়া_ পেখ্যে। 

, ও* পথিআ )। পাখা দেখ । 

পেগস্থর (গ্রা") *'পয়গদ্ধর দেখ। 

পেঁচ ধাতু, (স* পৃচ ধাতু সম্পর্ক, যোগ )। 

পেন্টি--করাঁতের মতন করিয়। শন্ত্র চালাইয়! 

চিরি, প্ঃ--শরীর পেচিয়া সবে ওবধ 

বসার (ভা) পেঁচ।॥ পেঁচা “ধাতু: (পেট: 
ধাতু আস্তে )। পেঁচানা ॥ 

পেঁচ...ফ্য. (ফা*)। আর্ত, বষ্টের আবর্ত। 

দুর্বোধ্য বিষয়) সঙ্কট) ইন্ুরুপ। পেচাল 

,,প. (পেঁচ+আল )। পেচযুক্ত, 8 

| 
| 

| 
| 
| 

পেঁচাল বুদ্ি__কুটবুিধ । তু" ঝিলাপীর পেচ।, 

পেঁচা."ষ্য. (স" পেচক। আ।সা* ফেঁচাঃ ওৎ 

টেপা )। রাত্রিচর প্রসহ পক্ষী-জাতিবিশেষ : 

(০%1)। পেঁচার চক্ষু বড়, সম্দুখ দিকে 

নিবদ্ধ (এই ঠেতু এক স* নাম উলুক। হি* 

উল্লু), চঞচ, হস্থ বকৃ) মন্তক বৃহত। চক্ষুর 

] 

চাঁরিপাশে পালখ বিস্তৃত থাকাতে মি 

গম্ভীর দেখায় । পক্ষ খয়রা ৷ নখর দ্বারা অন্য 

প্রাণী বিনাশ করে| পেঁচার অনেক জাতি 

আছে । কাল পেচা-**প্রায় ১৬১৭ আত)ল 

দীর্ঘ, চক্-চকা খদিরবর্ণ, কপাল শাদা, পাখা 

ল্বা। মুখভগ্ি শ্যেন পক্ষীর তুল্য । একত্র 

পাচ সাহুট৷ থাঁকে। কুক্-কুকৃকুক রব 

করে। কখন কখন করুৎস্বরে ডাকে । এই 

হেতু লোকে মনে করে কাঁল_মৃত্যু-গেঁচা। 

(চুল ০৬1, বৈ100% 5০9(0186 )। 

ছোট কাল েচা "প্রায় ১০ ১১ মারল 

দর্ঘ। পিঠে পাথায় লঞ্জ! ডোরা আছে। 

(176 00021৩ ০1০৮, 01890010101) 

18018(012 )। কোটরিয়া পেঁচ।-**১০1১২ 

আল দীর্ঘ । শাদা তিলিয়!| পক্ষ গোল।' 

উদ্দরে তির্যক রেখা । বাড়ীর কোটরে বাম! 

করে। (এই হেতু স* নাম পেচক-পচতি 

গচ্ছতি কোটরম্-অগ্টীঃ। বোধ হয়, 

কেচ।-কেচা-কেচা, কিংবা! পেচা-পেচা রব 

করে বলিয়। পেচক)। শিয়াল যেমন 

প্রহরে গ্রহরে ডাকে, এই পেচাও তেমন 

ডাঁকে 1 (0176 $0901600 ০৬161. /১000109 

012019 )1 লক্ী-পেঁচ।:.*১৮১৯ আঙ্গুল 

দীর্ঘ । মুখ শাদা মাথা পিঠ ছাবকা ছাবকা। 

পাখা পা লম্বা | (1119 08 0%]., 9011% 

198101108 )। এই পেঁচা লক্ষমী-_ধান্তা দর 

গোলায় থাকে বলিয়! নাম। হুতুম গেচা 

...এক হাত অপেক্ষা কিছু অধিক দীর্ঘ, 

খয়রা | নথর বকু ধারাল। ভয়ানক গস্তীর 

-_হুউম হউম শবে ডাকে । এই হেতু নাম। 

(10170. 010৬) 79) ০৮1. 61808 

০6101160519) ] 
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পেঁচা-কোনা'*শ. (পাচ-কোগা নহে। পেঁচ 

কোণ হইতে)। কোঁণে কোণে পেঁচ খাকাতে 

কোণ দেখা যায় না! অথচ সমানও নয় 

এমন, পঃ-_মাটির ছাচি গড়িবার দোষে 

টাল! পিতল পেচা-কোনা হয়। 

(চাও 'ণ. (হি* পেঁচৰা | বা* হইলে গেচোয়া, 

হইত)। পেঁচবিশিষ্ট, প্রঃ£--পেঁগও লোক। 

গেঁচো.*ষ্য, (পঞ্জানন্দ হইতে । স* পৃতনা 

হইতে ?)। শিশুর ধনুষ্টকার রোগবিশেষ 

(0০010015100. ]609003) 1 লোকে মনে 

করে পঞ্ানন্দ নামক উপর্দেবতার আকৃমণ । 

(পঞ্চানন্দ নামক ধর্মঠাকুর আছেন । অনেক 
ধর্পঞ্ডিত ওঝা আছেন। ছেলেকে 

পেচোতে পাইলে চিকিৎসা করেন । কৰি- 

কঙকণে, শিশুর জন্মের পর সোমোই (সোম- 
নাথ) ওঝাঁকে ডাকা হইয়াছিল । 

পেছন...বা. (স* পশ্চাত্বদন ?)। পশ্চাৎ- 

মুখ, প্রঃ__পেছন ফিরিয়া বস|; প্িছন। 

গেছলী...ণ. (স* পশ্চাৎ, পশ্চাত্বর্তী )। 

পশ্চাত্বর্তী, ৫$-_-গাঠার পেছলী পা। 

গেছু "বা, (স* পশ্চাৎ)। পশ্চাৎ্। পা 

পেছু পেছু আস! । পেছু ডাকা--পশ্চাৎ। 

হইতে গমনোদ্যত ব্যক্তিকে আহ্বান। 

ইহাতে যাত্রা সিদ্ধ হয় না। পেছু লওয়া*** ; 

অনি্ই করিবার অভপ্রায়ে পশ্চাৎৎ অন্ু- 

গমন। 

পেজ "'ষ্য. ( ই* 9৪8৫ )। পুস্তকের পত্রপৃষ্ঠা। 

আট-পেজী...যে কাগজ-খণ্ড.ক ভাজ করিলে 

আট পৃষ্ঠা হয়। 
গেজা ''পিজ ধাতু দেখ । 
গেজোমি ''পাজি দেখ । র্ 

পেট'“থ্য. (দ* পিউক পেটক পেডা মঞ্জষা 

--অঃ। পেটক--পেড়া সদৃশ হেতু বা* হি, 
পেট, ও* পেট, ম* পোটি। কিস্তু, দেহে 
একটী পেটক নহে, চারিট! আছে। চারি- 

ভাষাতেই চারি স্বান বুঝায় )। (১) উদর; 
উদর-পৃষ্ঠ, উদ্রর-মধা। উপর পেট" 

উদরের উধর্বভাগ। তল-পেট.*'উদরের 
অধোঁভাঁগ | খালি পেট..*শুন্য' উদর, অভুক্ত 

অবস্থা । ভর! পেট'*'পুর্ণ উদর, উদরের ভুক্ত 
অবস্থা। মরা পেট'*লঘু কিংবা অল্প 
ভোজনে যে উদর শীর্ণ। নীদা-পেটা-*' 

নাদের মতন স্ফীত উদর যার । লাউ-পেটা "* 
লাউর মতন মধ্যভাগ স্ফীত উদর যাঁর। 

প্রঃ-লোণা পানি খেয়ে সাধু লাউপান 
পেট (কবিকঃ)- সেকালে মেলেরিয়! 

থাকিলে লোগ! পানি না খাইয়াও লাউপান! 

পেট হইতে পারিত। পেট কামড়াঁনা-- 

উদদরমধ্যে এমন ব্যথ! যেন কিছুতে উদরকে* 
কামড়াইতেছে ও ছাড়িতেছে। পেট খোচা, 

মার1--যেন কিছুতে খু চিতেছে, উদরশূল। 

পেট বেঁধা__-যেন কিছুতে বিধিতেছে | পেট 

টানা--যেন কিছুতে টানিতেছে। পেট 

টালা_-কোন প্রকারে উদর পুরণ ও জীবন 
যাপন। পেট ডাকাঁউদরমধ্যে শব্ধ 

হওয়। | পেট ঠোস মারা_বিষ্টবধ হওয়া । 

পেট আটা--কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়া । পেট ধরা 

_ অতিসারের নিবৃত্তি। পট ফাটা-_তি 

ভোজনে উদর যেন বিদীর্ণ । পেট ভরা-_ 

উদ্ূর পূরণ । পেট-ভাতী-"'" পেটের নিমিত্ত 

ভাত মাত্র খাইয়া, কেবল খাইতে পাইয়! 

(বেতন না লইয়া) পেট-রোগা-'*ণ. 

অজীর্ণংরোগী। পেট-মরা-.'ণ. শীর্ণোদর | 

পেট-সর্বন্ব, পেটার্থ 'ণ ভোজন-লোলুপ। 
ঞ ৭ ঝি 
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পেটের অসুখ -'উদ্রাময়। পেটের আগুন 
--জঠরাগ্ি (অগ্নি-যাহাতে ভুত্তু দ্রব্য 

জীর্ণ হয় )। পেটের ছুঃথ-_-অস্নচিস্ত। ৷ পেট 

কলকল, খলখল, গড়ংগড়, ঘড়ংঘড়, 

চন্-চন (ক্ষুধায় ), টন্-টন (টানে), ফুট্:সুট, 
হড়হড় দেখ. (২) গর্ভ। পেট করা-- 

(অবৈধ) গর্তোৎপাঁদন। পেট খস1-_গর্ভ- 

পাঁত। পেট ফেলা-_গর্ভপাঁতন। পেট হওয়| 

--গর্ডোৎ্পন্ত। পেটের ছেলে-_নিজের 

(মায়ের) সন্তান । (৩) অস্তঃকরণ। পেটে 

কথ! রাখ!--প্রকাশ না করা । পেটের কথা 

নিভৃত মনের চিত্ত! | (8) মন্তিফ। পেটে 

পেটে বিদ্য।-_মন্তিষ্কের অংশে অংশে নানা 

বিদ্য। বা কুচিস্ত| (তু* ঘটে বুদ্ধি )। পেট 

ফাঁটা-ঈর্ষ। হেতু মাথ| বিদীর্ণ হওয়!। 

প্রবাদে, পেটে খেলে পিঠে সয়_অন্নে 

* প্রতিপালিত হইলে প্রহারও সহ হয়, এক. 

দিকে বৃদ্ধি পাইলে অন্য দিকে ক্ষতি সহিতে 

পার যাঁয়। পেটে খিদা মুখে লাজ-_ 

গ্রহণেচ্ছা থাকিতে অনিচ্ছা! গ্রকাঁশ। 

পেটাও ''ণ. (হি* । বা* পেটোয়! হইতে )। 

অধীন, পক্ষস্থ | পেটা-.'ষ্য. (পেট 4ঈ )। 

মতন্তাদ্দির পেট, প্রঃ -পেটীর মাছ। পেটুক 

'**৭- (পেট +উক; হি* পেটু)।গদরিক। 

*পেঁট, পেট পেট-“ব্য (স* সফট ধাতু ক্ফোটনে 

হইতে )। বেঁধনে, গঃ__ডু'চ দিয়! পেট 

করিয়! ফুড়িয়! দিলে । 

পেটরা **ষা. (স" পেট +রা। ম* পেটারা )। 

পেঁড়া। 

পেটা.“ পিট ধাতু দেখ । 

পেটাও..'পেট দেখ। 

গেটার্জি-''ণ (পেটণ-অঙ্া+ইন্। সাষ্টাঙ্জ 

শব সাদৃহে).। ভূমিতে উদর স্থাপন! করিয়া) 
প্রঃ-_পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার 

(চৈঃ চঃ)। ( ও* পেটেই )। (অপ্রচলঃ)। 
পেটারি-*ষ্য, (স+ পেটিকা। ও* পেড়ি- 

পেড়িক!। অর্থাৎ পেটিকা,পেড়িকা তুল্যফল 
বলিয়া )। জবাদিবর্গের বন্ধ ক্ষুপবিশেষ 

(08010010010810) | ফুল নারঃগ্াবর্ণ, 

সধ্থাকালে ফোটে। ফলে ১৫ হইতে ২০ট| 

পেড় থাকে । শীতকালে ফল পাকে। 

প্রাচীনা গৃহিণী গেরি মাটির জলে পেটারি 
ডূবাইয়া গৃহতি ত্ততে পদ্ম"চিত্র করিতেন 

পেটারী..*ষ্য. (স* পেটিকা হইতে | পেট+- 

আরী )। ঝিন্ুক। 

পেটা...পেট দেখ । 

পেটুক...পেট দেখ। 

৷ পেটে (গ্রাট“যা, কেশের প টি, প্রঃ গাকা 

কেশে পেটে.পেড়ে করে পরিপাটী (মাঃ)। 

পাটা দেখ! 
৷ পেটেন্ট..'ষ্য. ( ই* 7৪160) নির্দিষ্ট কাঁলের 

নিমিত গভর্মেন্ট দ্বাঝ, নির্ধারিত বিধ্য- 

অধিকার 

পেটেল- হয. (পাঁটি--পাইট +আল -্পাটিয়াল। 

পেটেল)। যে তাত বোনার স্ৃতীর পাইট 

করিয়। দেয়; স্হকারী। 

পেটে ..ণ. (পাট+-উয়া-_পাটুয়া__পেটো। )। 

গাছ পাট হইতে প্রাপ্ত,গুঃ__পেটো দোড়ী। 

পেড়া,পেঁড়া..'ষা, (স* পেড়।াঅঠ)। বেত্রার্দি 

নিষ্িত বাক্স । গেড়ী, পেড়ী-"'ষ্য. (পেড়, 

পেঁড়।+ঈ )। ছোট পেড়া, মঞজা। গেড় 
ক্ষীর শর্কগাযোগে পেটকাকাঁর মিষ্ট 

বিদ্ধ, প্রঃ-_কেই পেড়! কেহ না বেহ 
পিঠা পান! (চৈ? চ$.)। ৮ 
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পেণ্ট লেন, পেন্ট/ল:''ষ্য. (ই* 98006819003) | | পেনসিল.*ষ্য. ( ই* 06011 )। কাঠে পোরা 

ইজার ( & 16100 06 0005615 )। 

পেতনী, পেতী.""ষা. (স* প্রেত+বা* নী-- 

প্রেতনী--পেতনী। প্রেতো৷ ভূতাস্তরে__- 

মেঃ)। ভূতযোনির স্ত্রীজাতি। (পেতনী 

রাত্রে মাথায় আগুনের মালশ! লইয়। মাঠে, 

দৌড়িয়! বেড়ায় । কেন, কেহ জানে ন|। 

কিন্ত, মাঠে আগুন জলিতে নিবিতে 

দেখিলে পেতনীর কাজ বুঝিতে পার! যায়। 

লঞ্ষণায়, কুৎসিৎ অনাচার বালিকা ও 

যুবতীকে পেতনী বলা যায়। শাওড়াগাছের 

পেতনী..*শাওড়! গাছ কদাকার; সুতরাং 

তাহাতে ষে পেতনী বাসা করে, সেও 

কদীকার হইবে । লক্ষণায়, কুরুপা শীর্ণ 

যুবতী। 
পেত্যে..'ষ্য. (পাত্র, পত্র+ইয়া-পাতিয়া-_ 

পেত্যে | ও" পাচিআ-ত ত্বানে 5)। তাল 

পাতা, বাশের বেতী, প্রভৃতির নিখ্রিত ছোট 

পাত্র, গ£--কাস্ত। বুনে কুলা পেখে তাহা 

বেচে খাই (মাঃ)--পেথে-_-পেত্ো, কান্ত 

_স্ত্রী। সিদু'রপেত্যে,**নারীর প্রসাধন- 
পেটিক। 

পেতে (গ্রা" অশিষ্ট )""ষ্য. (স* পঙ্ন্ত-- 

পাতি )। শাস্ত্রীয় চন । 
পেখম (গ্রী* )."'ণ. (স* প্রথম )। প্রথম । 

পেদো"'পাদ দেখ। ও 

গেন..'ষ্য, (ই* 961) | কলম। টাল পেন." 

(ই* 9601 0০0 )। ইম্গাতের কলম। 
পেন-কলম "পাখীর পালখের কলম। 

পেনসন..,ষ্য. ( ই* 06175107 )। কর্মে অশন্ত 

কিংবা কর্ম হইতে বহিষ্কৃত কর্মচারীকে 
প্রদেয় মাসিক তন্থা। 

অঙ্গার-বন্তি। সেলেট পেনসিল.'*সেলেট 
পাথরে লিখিবার প্রস্তরবণ্তি । 

পেনা'ষ্যং (ই* 90)1 কাঠে আল বিধ 

করিয়। আঁটিবার সরু শলা। 

পেনাম, পেননাম (শ্রা* )"" ষ্. (স* প্রণাম । 

শুং পুঃ-_-পনাম, পন্নীম, পরনাম )। শ্রণাম। 

পেনাম হই--প্রণত হই । পেনামী, পেন্নামী 

»**প, প্রণাঁমকালে দেয়। 

পেপরমিন্ট**নষা) (ই 0909০120106) 

তুলন্যািবর্গের পুদিনা সদৃশ শাকবিশেষ 
( 116701)8 0106115 )। পুদিনা অপেক্ষা 

এই শাকের তীব্র আস্বাদ। 

পেঁপে-""ষ্য. (মালয় দেশে নাম হইয়াছিল 

পপয়া। ইহা হইতে পেপে, পেপে। 

আমেরিকার গাঁছ পতুগীজেরা প্রায় চারি 

শত বৎসর হইল এদেশে আনিয়াছিল। 

পরে সংস্কৃত নাম পগীত। পপোতা-_বৈদ্যকঃ 

_পাইয়াছে। ভারতের প্রায় সর্বত্র পপয়া 

পপেয়। নাম। ও*তে অমৃতভগ্ত! নাম রচিত 

হইয়াছে । ব্রহ্মদেশেও নূতন নাম হইয়াছে। 
ও* ভগ্ড।- কলার মোচা । কলার মোচার 

মতন আকার বলিয়! ভণ্ডা )। কোমলকাষ্ঠ 

্র,ত-বর্ষিষু ক্ষীরী নাতিদীর্ঘ উদ্যান-তরু- 
বিশেষ (০81108 08008)। পুং স্ত্রী গাছ 

পৃথক । ফল ভাগ্ডাকার মিষ্ট (929৮ )। 

পেঁপের আগায় মাংস জীর্ণ হয়। 

পেঁপে, পেন্পেন''পপ দেখ। 

পেয়াজ-পয়জার''পয়জার দেখ । 
পেয়াজ...পিয়াজ দেখ। 

পেয়াদা...পিয়াদ৷ দেখ। 
পেয়ারা, পিয়ারা.'ষ্য. (আমেরিকার গাছ। 
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এ দেশে-সংস্কৃত নম পাঁরেবত (বৈদ্যক- 

পাইয়াছে । দেশের নাঁন। প্রদেশে নানা নীম 

হইয়াছে। ও*তে পিজুড়ি, হি'তে অমরূৎ__ 

অমৃত, ম* তে পেরু)। জন্দুকাদি বর্গের ছোট 

ফলতরুবিশেষ (5101ঘ1) €8)8%8 )। 

্রীক্নকাঁলে ফুল হয়। ফুল শীদ|। গাছ প্রায়ই 

বাঁকা হয়, কাঠ শত্তু। পাটন। ও এলাহাবাদ 

অঞ্চলের পেয়ারা (68৪5৪) উৎকৃষ্ট । গাছে 

কষায়ীন আছে। 

পেয়ালা '*ষ্য. (ফাঁ* পিয়ালা। তু* পান- 

আলয় )। বাটি, মদ্যপানপান্র। 

পেরু***ষ্য (পর্তু [০10--8 00165 ০০০) । 

আমেরিকার বৃহৎ কুন্ুটবিশেষ (] 01165) । 

পেরেক.".প্রেক দেখ । 

পেরেড..*ষা, ( ই* 01800 )। দর্শন কিংবা 

কীড়। নিমিত্ত সৈম্যসমাবেশ। 

পেরোজ।...ফ্য, (ফা* ফীরোজা হইতে ম* 

পেরোজম্, (পরজম্--শব্কল্পঃ)। পারস্য 

দেশের নীল-হরিত্বর্ণ উপরভুবিশেষ ( ঘা 

00915 )। (অন্য নাম তুরক্ষমণ)। 

পেল..'ধাঁতু, (স* পেল ধাতু গতি । রাট়ে অপ্র- 

চলঃ। আসা" তে ও*"তে নদীয়ায় গ্রচলঃ)। 

পেলি_ চালিত করি, প্রেরণ করি, ৩2 

পেল।-পেলি ঠেলা-ঠেলি (মাঃ); নিক্ষেপ 

করি, গ্রাঃ-বৈষ্ণবপদে | পেল! ॥ পেলারাম 

,*'যে রামকে ফেলিয়! দেওয়! হইয়াছে; 

মানুষের নামবিশেষ। পেলা"-ষ্য. গান 

কিংবা! যাজার সময় গায়ককে যে পুরক্ষার 

রুমালে বাঁধিয়া নিক্ষেপ করা হয়, ফেরি। 

পেলা...ধাতু. (পেল ধাতু আস্ত) । পেলান| ॥ 

পেল *'ষ্য. (স* পেল- মুধ্চ, গেলক--মুফ-- 

ছেমঃ| হি পেলড় )। মুক্ধ; শিশ্ন (গ্রা' 

অশিষ্ট )। পেল দেখানা_-বঞ্চন! কর!। 

( ত* কল! দেখানা, এড দেখান। )। 

পেলাস "ষ্য, (ই* 011515)। দৃঢ় সাড়াশি- 

বিশেষ, জন্বুরা । (কবিকঃ--পিয়াড়ী)। 

পেলেগ-"“ষ্য, (ই* 01896 )। মহামারী- 

বিশেষ 

পেন্লয় (গ্রা")...ষ্য. (স* গ্রলয় হইতে)। গ্রুলয়। 

(অশিষ্ট)। 

পেশ ..ণ. (ফাঁ*)। লন্মুখবর্তী, উপস্থিত। 

পেশকার 'ঘে কর্মচারী আবেদনাদি 

বিচারকের নিকট উপস্থিত করেন, সৈরিস্তা" 

দারের নিয়স্ব কর্মচারী । পেশকারি-''পেশ- 

কারের কর্ম। পেশকশ'-ষ্য. (ফা*)। 

উপহার, সেলামী। 

পেশবাজ ''পেশোয়াজ দেখ । 

। পেশমান ' ণ. (ফাঁ* পষেমান)। অন্ুত্, 

হুঃখিত | পেশখানি : ব্য. অনুতাঁপ। 

পেশা."-ষ্য. (ফাঁ* )। বৃত্তি, বাবসায়। পেশা" 

দ্রার..ফ্য, ব্যবসায়ী। পেশাদারি,. যা, 

বাবসায়ীর বৃত্তি বাঁ ভাঁব। পেশাদারী "৭ 

পেশাদার সম্বপ্ধীয় | 

পেশোয়া..ফ্য, (ফাঁণ পেশবা)। পুরোহিত, 

নায়ক। 

ূ পেশোয়াজ...ষা. ( ফা" পিষবাজ )। ঘাঘরা, 

প্রঃ-_পেশবাঁজ ইঞ্জার ধমকে ছিড়৷ গেল 

( ভাঁঃ)। আজিকালি পেশোয়াজ নর্তকী; 

পরিচ্ছদ । 

পেস্তা...ষা, (ফা পিস্তে। লস" পিস্ত 

অভিষযুক )। আমাদিবর্গের বৃক্ষবিশেষে 

(1508019 ০18) ফল (21508084180 

আফগানিস্তানের পশ্চিম বালকদেশ হে 

কাবুলীর৷ এ দেশে আনে ' 
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পেন্সাব...প্র্জীব দেখ । 

টপঠ..পইঠা দেখ । 

পৈতা ' পইত৷ দেখ। 

পৈত্রিক (গ্রা')..*পৈতৃক | 

পৈগগ "যা. (সৎ প্রয়াগ )। প্রয়াগ তীর্থ, 

প্রঃ_পৈরাগের মাধব ( শৃং পুঃ)। 

পো.নফ্য, (স*গ পোত-_-শিশু-_অঃ। স পুত্র 

হইতে ও*তে পুঅ। এ, এর পরে থাকিলে 

পে। স্বানে পোয় হয়। কারণ পোত--পোঅ 

- পোয়)। পুত্র, গ্রাঃ- পেটের এক পে, 

বাঁদিয়ার পে। (কবিক£)। দত্তের পে! 

দত্তপুত্র। শিয়ালের পে! "'শৃগালপুত্র 

(উপকথায়)। মায়ে পোয়ে ' মাতা পুত্রে। 

পো “ষ্য. (স" পাদ )। চতুর্থাংশ, ও1£_-নদী 

এক পে হইয়াছে? হস্তের চতুর্থাংশ, গঃ-_ 

চৌদ্দ পে! হওয়া__লম্বায় ৩।* হাত হওয়া 

_ শুইয়া পড়া) শেরের, বিঘার চতুর্থাংশ) 

এক শতে চতুর্থাংশ, প্রঃসাত পো 

টাকা--১৭৫ টাকা । 

পো... প দেখ। 

পোক, পৌঁক।.,*ষ্য. ( সৎ পুত্তিকা, পুত্রিকাঁ_ 

পুইকা-পোক।; স* পুলক-পুঅক-_- 

পোক। ও* পোক ' হি* পিলুা॥ পিল্লু। ম* 

কীড়া। গুজপতি দেখ । ও*তে পোক পক্ষী 

বাপথী, এই ছুই ভাগ । পে!ক যাহ! উড়িতে 

_ পারে না, পথী যাহা পারে। হেমচন্ত্রে, ক্কমি 

অস্তর্জাত, কীট বহির্জাত, কৃমি ও কীট 

উভধ়ের এক নাম পুলক। কমি-কোশোথ 

বলিয়! কৌশেয় বন্ত্র। এখানে কৃমি অস্ত- 

াত। সেইর্প, কৃমিপ্ন বিড়গু-_বিডৃঙ্জা 

উদরের কৃমি নাশ করে। অমরটীকায়, 

শাকাদিকং কামতি--কিমি। অতএব কমি 

কেবল উদরের কমি নহে! কীট ধাতু 
গতি । কীট চলিতে পারে। ঝা* প্রয়োগে, 

কীট পতগ্তা--কাঁট যে প্রাণী উড়িতে পারে 

না, পতগা যে উড়তে পারে)। কৃমি 

(8100, 1795606), গ্ঠ-পচা মাংসে 

পোক ধরে; কীট কৃমিবৎ যাবতীয় 

প্রাণী, যেমন ছার-পোকা, শুয়! পোকা! 

আমের পোকা, ইত্যার্দি। পোকা"মাঁকঘু 

-_কৃমি কাটগতঞ্গ এবং মাকড়সা-_অর্থা, 

যাবতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী। (স* পতঙ্া হইতে 

ফড়িঙ্জ। উড়িতে কিংবা লাফাইয়া যাইতে 

না পারিবে ফরিঙ্া নহে)। পুকী-"'ক্ষু 

পৌঁক, যেমন উদ্রের ক্ষুদ্র সুত্র-কমি 

বা*তে অন্ন পোকার নাম আছে । তাহা, 

স্বানভেদে প্রায়ই বিভিন্ন হইয়াছে । € 

সকল পোক! ধান্যাদি শস্তের অত্যাপাত, ৫ 

সকলেরও নাম নাই। এখানে কয়েকটা 

নাম করা যাইতেছে। নিশ্চয়-স্বিধা 

নিমিত্ত প্রাণীবিদ্যার অনুযায়ী করিয়! না 

লেখা যাইতেছে । (১) কুমি'"'পোকের তু 

প্রাণী ( ড০17099 )। কৃমি কেঁচো জো 

দেখ । * (২) শতপণী ''তেতুলিয়া-বি! 

বিছালী কাদরাই দৃষ্টাস্ত (1157192০৭8) 
(৩) অষ্টপদী-.'কাকড়া বিছা, বর্যাপোক 

এরটেলী, খোসের পোক! ইত্যাদি । ইহা 

মাঁথা ও বুক জোড়া । এখানে আটটা! ' 

থাঁকে। প| ছাড়া সমুখ' দাড়া থা 

(21501000108) 1 (৪) ষট্পদী..'মক্ষিং 

প্রজাপতি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত | ইহাদের দে 

মাথ| বুক পেটে বিভন্ত (17560% 

মাথায় দুই গোঁফ (80661128) বুকে ছয় : 

এবং (অনেকের) চারি পাখা (পত্র) থাবে 
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ছয় পা বলিয়! ষট্পদী (1165%8008 )। 

পক্ষী দ্বিজ, কাঁবণ অণ্ড এক জন্ম, পক্ষী 

অপর জন্ম। প্রজাপতি চতুর্জ; ইহার অণ্ 

প্রথম জন্ম, পোক বা কৃমি 

দ্বিতীয় জন্ম, পুলক (0909. ) বা কোষ 

তৃতীয় জন্ম, প্রজাপতি চতুর্থ জন্ম। কোন 

কোন ষট্পদী দ্বিঞ্, অণ্ড হইতে যে পোঁকা 

হয় তাহা প্রায় পূর্ণাঙা ৷ আরসল! এইরূপ; 

গ্রভেদ এই আরসলার পোকার পাখা থাকে 

না। পাখা ও জন্মাস্তর দেখিয়। প্রাণীবিদের! 

ঘট পদীকে কয়েক বর্গে ভাগ করিয়াছেন। 

এখানে কয়েকটা সবল ভাগ দেখাইয়া 

ষট্পদীর নাম লেখ! যাইতেছে । পোকা; 

মাকড়ের নাম বাঁ" ভাষায় অন্পই আছে। 

যে কয়েকট। আছে, তাহাও কৃষির অভ্যা- 

পাঁত বলিয়া হইয়াছে । (১) অপতী ষট্পদী 

.**ইছার্দের পাথা আদৌ হয় না, জন্মে দ্বিজ। 

ধুলা-পৌকা (175019019 ) এক দৃষ্টান্ত । 

ভিজা ঘরের পুরানা কাগঞ্জপত্রে এই পোক! 

থাকে । হাত দিলে হাতে শাদ! ধুল! লাগিয়! 

ধায়। (২) অর্ধপত্রী "এই বর্গে নানাবিধ 

ষট্পদী আছে । ইহার! দ্বিজ; ইহাদের পাথ। 

আছে, নাইও। মুখ পক্ষীচ্জর তুল্য; 

তদ্দার। ইহারা খাদ্য বিধিয়া রস শোষণ 

করিতে পারে। আমাদের মাথার উকুন,এই- 

রূপ । পাখার প্রয়োজন না৷ থাকাতে উকুনের 

পাখা হয় না। আইষা"পোক| (১০৪1০- 

1086065, 0০০০19 ) নামে এক বৃহৎ 

বিভাগ আছে । কৃমদাীনা, জউ পোকা বা 

লাক্ষাকীট দেখ । ইহাদের স্ত্রী পোকা ও 

রুমি 1815৪) প্রায় গোল আইষের আকারে 

গাছে লাগিক়। থাকে। আইয'-পোকা অড়র 

18159) 

টি
সি
 

তৃৎ নারিকেল জুপরী প্রভৃতি গাছের অনিষ্ট 
করে। জব পোকা (বা জাব-পোকা) 

(401/48) গাছের উকুনবিশেষ। দেহ 

দ্র কোমল, চক্ষু ও গৌঁফ বড় বর্ণ সবুজ 

কাল পিঞাল। দেহ ক্ষুদ্র বটে, কিস্ত। এত 

অধিক জন্মে যে কৃষকের ক্ষতি হয়। দিন 

কতক মেঘল! করিলে সরিষা মুল! গাছের 

পাতার নীচের পিঠে, বোটায় জব পোৎ। 

প্রায়ই দেখিতে পাওয়! যায়। এইবৃপ অন্থান্ত 

গাছেও থাকে । জব পোকার তুল্য পাতা" 

উাশ (25511192) পাতা ও কুঁড়ি আব্বমণ 
করে। ইহাদের পাখা হয়, কিন্ত, ইহারা না 
উড়িয়। লাফায় | এক কৃষ্ণবর্ণ জাতি আমের 

মুকুলে ধরে। থুথু গোঁকা (০০০০০-৪০1) 

এক পাঁতা-ডীশের কৃমি বা পোক। 

বি-ঝি পোকা (016801৫2 ) মোটা । 

মাথ! ছোট কিন্ত, চওড়া, বুকে আঠা, চোখ 

বড় বড়। পুং বি'ঝি” শব করে। ইহার 

উপরের দুই পাখা লম্বা, এবং চারি-পাঁখাই 

এক রকম চকৃচক!| ও স্বচ্ছ। ছারপোকার 

( 01016,) পাখা হয় না, কিন্ত, ইহার 

তুল্য অনেক পোকার পাখা হয়। উপর 

পাখার সমস্ত কিংবা অর্ধেকটা! দৃঢ়, নীচের 

পাঁথ। পাশুল! ও বিলী। ছাঁরপোকার পেট 

হইতে একট! ছুর্গণ্খ রস নির্গত হয়। এই 

রূপ, ধানের গাধি-পোকা (দেখ) (16:05 

001158৪8০৮০, ) ছাঁরপোৌকাৰিশেষ। 

ইহার দেহ পিঙাল শীর্ণ দীর্ঘ । গাঁধি পোকার 

তুল্য অনেক পৌক! রবী ফশলের হানি 

করে। জলের ধারে জলুয়। পোকা থাকে! 

ইহাদের পা ও গৌঁফ লক্ব।। জলের উপর 

দিয়! ভ্রুত চলিয়া যাইতে পারে। (৩) খু 
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গত্রী-'*ইহফ্্দর উপর পাখা পুৰু। নীচের 

পাথ! তালপাতার মতন ভাজ। থাকে। 

কয়েক জাতি দীর্ঘ পদসাহাষ্যে লাফাইতে 

পারে,কয়েক জাতি দৌড়াইতে পারে। প্রায় 

সকলেই শব্দ করিতে পারে। উচ্চিমড়া 

(দেখ । 21511165 ) ভাজা পিছালী পা 

দিয়! দুরে লাফাইয়া পড়িতে পারে । ঘুর 
পোক! ( দেখ) সম্মুখের প| দিয়া বালিতে 

গর্ত করে। গঞ্জা ফড়িজ্া, পঞ্জাপাল, 

ফড়ঙ্জা দেখ । আরসলা (918002) 

ধাবক | আরসলার ডিম্বকোষকে লোকে 

আরসলার ডিম মনে করে । (৪) জালপত্রী 

ইহাদের পাখা দেখিতে জালের মতন, 

এবং চারি পাখাই সমান। বিল্লী-ফড়িঙা 

(ফড়িঙ্ঞা দেখ ) ইহার দৃষ্টান্ত । উই পোকা! 

এই বর্গের অন্তর্গত | যাহাদের পাখা হয়, 

তাহারা অপরাহ্রে বর্ষার পর ঝীকে ঝাকে 

“বাদল! পোকা” হয়। জালপত্রীর মধ্যে 

কয়েকট। হঠাৎ দেখিতে মাছি কিংবা প্রজা- 

পতির মতন। (৫) দৃঢ়পত্রী-.'ইহাদের 

উপর পাখা দৃঢ় । ইহারা যখন বসিয়া থাকে, 
তখন ছুই পাখা মাঝে মিলিয়া নীচের বিল্লী- 

ময় পাথ। ও কোমল দেহ রক্ষা করে। ইহারা 

বামড়াইয়। কামড়াইয়া খাদ্য ভক্ষণ করে। 

আমাদের শস্তের অধিকাংশ পোকা দৃঢ়- 

পত্রী। ইহারা চতুর্জ কিন্ত, কতকণুলার 
কুমির পা থাকে না। কৃমি গাছের হানি 

করে। মাটিতে, গাছে, জলে, তিনেরই দৃঢ়- 
পত্রী আছে । আকারে সুত্র ঘুণ হইতে বৃহৎ 
কীচ-পোকা ও গোবরিয়া পোক! আছে। 

গোবরিয়। পোক1 ও বিষ্ঠা পোকা (5০818- 

১%112) মাটিতে গর্ত করিয়া থাকে। 

৫৯১ ] 

ইহারা বড় বড়, ইহাদের অনেক জাতি 

আছে । মালপোক। (1951)85011795, 919০- 

(69) নারিকেল গাছের মজ্জায় গর্ত করে। 
গঞ্ডারের থড়ৌর মতন একটা খঙ্গা মাল" 

পোকার কপালে থাকে । পচা পোক। 

(01617911028) প্রসহ পতঙ্জা। দেখিতে 

স্ুন্দর। ইহার! পচা জীবজস্ত,র দেহ ভক্ষণ 

করে। ধামস। পোক। প্রায় আধ ইঞ্ড লম্বা, 

ধানের গাধি পোক! ও শেঁখে। পোক! ধরিয়। 

খায় । ধামসার মাথা বড়, চোখ বড়,দৃঢ়পত্র 

লম্বা ও ফোটক| | কাঠী পোঁক| দেখিতে 

জাল-কাঠীর মতন। ইহারা পুকুর ডোবার 

জলে থাকে, কিন্তূ, মাংসাশী। কানকোটরী 
(10631086109) ছোট ; কানের কোটরে 

প্রবেশ করিতে শোনা যায় না। ইহার কমি 

লোমশ বন্ত্র খাইয়! ফেলে। শুয়ারিয়া পোক! 

কাল লোমশ ক্ষুদ্র কুমি। শুয়া পোকার 

কিংব! শুয়ারের সদৃশ বলিয়া! নাম হুইয়াছে। 

এই পোঁক! পচা মাংসে দেখ! যায়, তৃৎ 

পোক1 খাইয়া! পাট-কৃষকের ক্ষতি করে। 

জোনী পোকা (14979118) পিঞ্জালবর্ণ |” 

স্ত্রী জোনী-পোকার পাখ। হয় না। কোড়া- 
পৌঁকা (০09০0012151. 716109101)01)1728) 

গাছের হানি করে। স্ব/ল পোকা শিকড়, 

আর কাল ও খয়রা রঙ্গের কোড়া রাত্রে 

পাত থায়। দৃঢ়পত্রীর মধ্যে কতকগুলাঁর মাথা 

বা গল! লম্বা । এ কারণে এই গুলাকে 
মুন্ডিয়া পোকা! (০9:০811010192; ০: 

০০115) বলে। ইহাদের গোঁফ দ্বিভগ্া । 

অনেকে আমাদের গৃহরক্ষিত শহ্যাদির বিস্তর 

হানি করে। চেলে পৌক1 59197012) 

এই রূপ। ইহ! ছোট পিঙালবর্ণ। ইহার 
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কমি চাল ও গমের ভিতরে থাকে । আম 
পোকা (০1/00111)001)05) পাকা আমে 

থাকে । ইহা কাল, খিস্তি, ইহার কমি শাদ। 
পদহীন | চিড়া,কোটা (810001,00170189) 

ছোট নারিকেল ও খেজুর গাছে ছিন্র 
করিয়া চিড়া, তুল্য কুটিয়া ফেলে । ডাইলের 

মধ্য এক শাদা সবু কৃমি দেখ! যায়। ইহা 

ঘোড়া-পোকার কমি । ইহা (31101)1025) 

ঠিক মু্ডিয়। নয়। মড়িচা পোকা বা শেখে। 

পোকা নীলক্কষ্ণ ৷ ইহার গায়ে সরু সবু 

লোম আছে। এই পোঁক। (171509 ) ধান 

পাতার কোমল অংশ খাইয়। শিরামাত্র রাখে । 

ইহার কমি ধানগাছের হানি করে। পদী 

পোক। (7,509 01105. 0০0০01106111026) 

রূপে জুনদর, কিন্তু, দুর্গন্ধ | দেহ কৃর্মতুলয, 
গাখার উপরে ফোটকা থাকে । ইহার 
আঁইষা ও জব পোকা খাইয়। কৃষকের হিত 

করে। ঘুণের (১011৫) কমি শাদা | বাশ 
কাঠ বই চামড়! ছিদ্রময় করিয়! ফেলে। 

পুরাতন পুথীর ছিদ্র এক জাতীয় গ্রস্থ ঘুণের 
কার্য । ইহাই গ্রন্বকীট। (৬) রেণুপত্রী'"" 

প্রজাপতি এই বর্গের দৃষ্টান্ত ॥ প্রজাপতির 
গায়ে হাত দিলে হাতে রেথুবৎ আইষ 

লাগিয়া! যায়। ইহা হইতে বর্গের নাম। 

ইহারা লঙ্খ! শুড় দিয়! ফুলের মধু ও অন্য 

রস শোষণ করিয়! লয়। রেণুপত্রী চতুর্জ। 
কমি লম্বা গোল, প্রায়ই লোমশ। এই 

লোমশ কৃমির নাম শুয়া পোকা। কুমির 
বুকের ছয় পা আসল, অন্ত পা গাছপাল! 

ধরিতে লাগে । কোন কোন কমি জোকের 

মতন দেহ উচা ও সোজা করিয়া ডিজাইয়। 

ডিঞ্াইর! চলে। কঙকগুলার ককমির লোম 

পপি পিস্পিপীপাশাাশিঁটাট টা শীট 2 

৮৭৭ সা লি ১০০০০৯০০ 

হয় না। গাট-প্রজাপতির (8০01১01৫9) 
পনু-পোক! এই বূপ। পাটগ্রজাপতির নাম 
ফর্কর|। লেদা পোকা (096৮ ১113, 

ব০০০৪০৪) ধান ও রবী ফশলের হান 

করে। ইহার প্রজাপতি ছোট শাদা | দিনের 
বেল! লুকাইয়। থাকে বলিয়! ইহার নাম 
চোর! পোক্কাও আছে। মাজরা-পোক! 

(80191, ০111০) ধান ও গমগাছের 
বিশেষতঃ আখগাছের মজ্জায় ছিদ্র করে। 

বেগুনেরও এক মাজরা-পোক। আছে । ক্ষুদ্র 

প্রজাপতির (11719৫22) মধ্যে কাপড়িয়া 
পোকা কাপড় খায়। সবুই পোকা (1069) 

হামারের ধানে থাকিয়। তাহ! শস্তহীন করে। 

চীলে থাকিয়! অনেক চীল হৃতা দিয় 
জড়াইয়া ফেলে । পোকা সরু বলিয়া নাম 

সবুই। (৭) দ্বিপত্রী-'মশা মাছির ছুই পাখা 

ইহাদের নীচে পাখ! ছুই সবু দাড়ের আকার 
ধরে। মশা মাছি বিধিতে ও চুষিতে গারে। 

দবপত্রী চতু/। ইহাদের পোকা কৃমিতুল্য। 

মশীর কুমির মাথা বড়, নীলমাছির কৃমির 

মাথা সপু। জলে, ঘাসের গোড়ায়, পচা 

জীবজন্ত, ও শাগ-পাতায় দ্বিগত্রীর কমি 

থাকে । মশার পুলকও জলে থাকে । মশা 

মাছি দেখ । (৮) সম্ধিপত্রী ''পিপিড়া মউ- 

মাছি ভ্রমর প্রভৃতি এই বর্গের অস্তর্গত। 

দেহের বিকাশে সহজ বুদ্ধির প্রকাশে এই 
বর্গ অপর সকলের উপরে । ইহাদের প্রতি 

পাশের দুই পাখা সশ্ধদ্ধারা যুস্ত ৷ অনেকের 

কুমির পা হয় না, অনেকের উদরগ্রান্ত 

হলে ( অলে) পরিণত হয়। কোন কোন 

জাতি গাছের পাত! বিধিয়া ক্ষত করে। 

তথন ক্ষত বড় হইয়! ক্ফোটক (£911) 
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হয়। মাধু্ষল এইযুপ শ্কোটক। টীপ- 
পোকার (কুমারিয়া পোকা দেখ) পেট 

কাটিয়া মেয়ের! কপালের টীপ করে। এই 
পতঙ্গ নানাবর্ণ দেখিতে সুন্দর (101/)68- 

11010109১ ) নিঃশবে সঞ্চরণ করে এবং 

রেণ্পত্রীর পোকা ধরিয়া ডিম পাড়ে! 

কুমারিয়া-পৌঁকা কপাট, বাঁফৃসের ছিদ্রে 

কাদার ঘর করে। ইহারা বোলতাঁবিশেষ | 

উই বাঁদলাপোকাঁর মতন পিপিড়ারও পাক 

উঠে। পিপিড়ার পুলককে অনেফেক্ষিডিম 

মনে করে। (মউমাছি বোলত! ভীমবুল 
ভ্রমর দেখ )। 

গোল, পোল্তা''ণ. (ফা* পুথ্ত )। মজবুৎ, 
পক। পাকা-পো্ত'''গ* (সহচর শব )। 

পাকা, স্বায়ী। 

পোখরাজ-''পুখরাজ দেখ । 

পোর্জা' “যা, (ছি* পোঙ্জা- চোঙ্জা ; বৌক্জা। 
_ফাপ! বাশ। বোঁধ হয় ফুকা-_ফুকনী 
শব্ধ হইতে )। পৌদ । (অশিষ্ট গ্রা')। 

পৌছ.''পুছ ধাতু দেখ। (স* প্র-্তর 

হইতে? তু* চি* পুচারা ও* পোছ )] 
মৃত্তিকাদির সুম্ম লেপ। 

গোট..পইট, পণ্ট দেখ। 
পোট.""ধাতু. (স* পুট ধাতু মিলনে । স* 

গোট--সংশ্লেষ)। পোটি--মিলিত হই, 
প্রঃ-দ্বামে আমার সঙ্জো পোটিবে না। 

পোটা॥ (প্রায়ই পট ধাতু হতে পটা। 
ও* পট ধাতু )। 

পোটলা...যা, (স* পুট+ল1। স* গো্টলী। 
হি* পো, পৌঁটলা। মোট দেখ) । বন্্র- 
বদ্ধ ভ্রব্য। পোটলী, পুটলী-.'ষ্য. ছোট ; পোতা*'য্য 
পোটলা। 

গোটা, পৌঁটা...ষ্য. (মং পোত-শিশু- 

অঃ)। শিশুর আদরিয়! নাম। পুটা, পুঁটা 
*““ষ্য. (স* পুত্রিকা )। কন্তার আদরিয়। 

নাম। পৌট 'ষ্য. ( সং পুত্রিক!--পোকা 

হইতে )। শিশুর নাসিকার ঘন শিকনি) 
মাছের অস্ত্ীদি, গাঃ--সফরীর গেট চিরি 

বাঁর করে পৌট। (মাঃ)। 
গোড়-'“ষ্য, (গুড় ধাতু দেখ )। পুটে দাহ, 

€াঃ__ পোঁড়ের ভাত--যে ভাত গোময়াদিয় 

পুটে সিঝানা হইয়াছে? দাঁহ, গ্রঃ--খরা- 

' পোড়। গোড়া ..৭. দগ্ধ, প্রঃ __পোড়। 
কপাল- দগ্ধ ললাট। পোড়া-কপালিয়।..'. 

যাহার ললাট-_অদৃষ্ট দগ্ধ হটুয়াছে। পোড়- 
মুঞে "'প. ( পোড়া + সুখ +ইয়।--পোড়া- 

মুইয়া--পোড়ামুঞে )। যাহার মুখ দগ্ধ 
হইয়াছে, গ্াঃ--পোড়ামুঙে কাক (মা:)-- 

ডে--অপেক্ষা এ বানান ঠিক। গোড়ার 

মুঞ্ে, পোড়ার সুখো- পণ, (গোড়ানর, 

রআসে কেন?)। দগ্ধানন (গালিতে)। 

পোত, পোত।'""ষ্য, (স* পোত; যথা, পৌতঃ 

শিশৌ ব্রহিত্রে চ গৃহস্থানে চ ৰাসসি-- 

মেঃ)। গৃহের মেঝে পর্যস্ত উচ্চ ভূমি, 
প্রঃ ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা 

(কবিক$। (ভিত্বি__কাথ--মেঃ | অনেকে 

পোত স্বানে ভুলে ভিত্বিস্বাপন বলেন্)। 

(২) বহিত্র। সমুদ্রযান, গ্ঃ--পোত। মাঝি 

(কবিকঃ)--পোতের মাঝি। ইহা হইতে 
বলিষ্ঠ ব্ক্তি। পোতদার,**ষ্য. (স* পেযত- 

ধারী। সৎ পোত4ফা* দার )। পোতের 

স্বামী, পোতবণিক (কৰিকঃ)। 

ব্য, (ফা* ফোতা, পোত) 
ফখক )। অগ্ডকোষ। 

আ' 
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পোদ...ফ্য. (স* পৌন্ডক। পৌঞড, শব 
হইতে শর্ধশিক্ষার হৃত্রামুলারে পৌদ-_ 

পোদ হয়৷ গ্রবোধচক্জ্রকায়, পুগডক)। হিদদ- 
জাতিবিশেষ। 

গৌদ “'ষ্য. (স* প্রোথ। প্রোথ_কটি, ক্ফিক্। 

গর্ত। আসা" .পোন্খ-_ পোঁদের কাপড়। 
ও* নাম গাঞ্চি, হি" চুতড় ? ম* পুঠা-স" 
প্রোথ)। কটি, গঃ__নেংট পৌদ ; নিতম্ব, 

পরারোরাারাররএরররররারারাররররররারাররারররররারার
রনারাররররাগরাচরাররররররররররাররররারারারররররারা

নগারাররররররর নার 

পরিমাণের চতুর্থাংশ । পো দেখ । (২) পাদ- 

কার্ঠ, প্রঃ-েকির পোয়া। চৌদ্দ পো 

করা--পাঠশালার দগ্ডবিশেষ। বালকের 

দেহপগ্রমাণে পা ফাঁক করিয়া তাহাকে 

দাড়াইতে হয়। বালক বাম হাত পিঠে 

রাঁখিয়! দেহ নোয়াইয়। দঙ্গিণ হাতের এক 

অঙ্ুলি দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে। পোয়া বার 

"পাশা দেখ। 

পোয়া''ষ্য, (স* পোতক, পুত্রক। পু 

দেখ )। গাছের চারা, গ্ঃ--আমের 

পোয়া। 

পোয়া ঠী -.পুয়াতী দেখ। 

পোঁয়ান.'*পয়ান দেখ। 

পোয়াল-'“ষ্য. (স* পলাল, পল--খড়। ও, 

পান) ম* পরান্য) হি* পয়াল পরাল)। 

ধানগাছের কোমল খড়। (গোরু দিয় 

ধানগাছ মাড়াইয়। পৌঁয়াল করা হয়)। 

প্রাঃ--পোয়াল কুড় (কবিক2)- পোয়া 

গাদা । 

পোল'"'পুল দেখ । 

পোল|..ষ্য. (স* পুলক-_কৃমিকীট-হেমঃ। 

ম* পোরা)। শিশু ( পর্ববঞ্জো )। ছেলে- 

পিলা দেখ। 

পোলো, জাল দেখ ! 

পোঁধা...ধাতু. (স* গোষ হইতে)। পোষাই- 

পোষণ, পালন, ধারণ করি, পাঃ--এক ঘরে 

যদি না পোষে তাঁয় (চণ্ডীঃ)-পোষে_ 

পোষায়, এ কাজ আমাকে পোঁষায় না 

আমাকে পোষণ বাঁ পালন করে না। 

পোষান| ॥ 

পোষ! '.পুয ধাতু দেখ । 
পোষ ..গ্রত্যয়, (ফা* )) আক্ষীদন অথে 

€াঃ_পোদ থাবড়াইয়। বসা) পায়ু, 

প্রঃ_লেঞ্জটা-পৌঁদা, কোপনী-পৌদা 

গোড়া, প্রঃ-পৌদ-পাকা- মাথায় না 

পাকিয়! পায়ে পাকা, অকালপক্ক ; আধার 

বা তলা, গুঃ_-াড়ীর পৌঁদ (ও* গাণ্ডি, 

হি পেদা)। (শিষ্ট সমাজে পৌদ শব 
অপ্রচলিত হইতেছে। পরিবর্তে পাছ_- 

নিতম্ব, তলা-_আধার ইত্যাদি শব 

চলিতেছে )। 

পোদ্ধার ''যা, (ফা* ফোতেদার। ফোতাঁ_ 

রাজস্ব । পোতদার দেখ)। খাজা্চি বা ধন- 

: রক্ষক। স্ত্রী“ পোদ্দারনী। পোদ্দারি., 

পোদ্ধারের কর্ম, গোন্দারের গ্রাপ্য। পরের 
ধনে পৌদ্দারি__পরের ধনের হিসাব রাখা, 

অন্টের ধন লইয়া ব্যয় করা । 

পোন।'"*ষ্য. €(স* পোতাধান__-পোনাঁর ঝাঁক 

-হেমঠ| ও* পহন| )। মাছের ছানা, প্রঃ 

_ রুই-পোনা, শউল পোনা, চিংড়িপোনা । 

গোনা-মাছ ''বুই কাতল! প্রভৃতি যে 

"সকল শ্রেষ্ঠ মাছের পোনা সংগ্রহ করিয়। 

পুক্করিণীতে পাঁল| হয়। 

গোম্ব! ( অশিষ্ট )-.'ষ্য. গৌদ | পোষ্থা চাক... 

 (চাঁক--ফাট )। পোদ ফাট।। 

পোয়। ''ষ্য, (স' পাদ )। চতুর্থাংশ, প্রচলিত 
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গাঃ পাপপোষ_ পাছুক1, খোর-পোষ-" 

গীসাচ্ছাদন। পৌষাক..“ষ্য.(ফা* পৌষাক)। 

পরিচ্ছদ ৷ কাটা পোষাক-''কাঁপড় কাটিয়া 

সেলাই করিয়া যে পরিচ্ছর্দ নিমিত হয়। 

পোষাকী-*'প. পরিচ্ছদের যোগ্য, ঘটা 

হইলে পরিধাঁনযোগ্য । থোশ-পোষাকী..' 

ুন্দারপ রিচ্ছর্দধারী | 
পোষ্ট,,ফ্য, (ই* 0০9)। চিঠি-পত্রাদি 

প্রেরণের সরকারী উপায়, ডাক। পোষ্ট 

আপিস ' (ই* 9০03 ০18০৪ )। যেখানে 

ডাকের চিঠি প্রেরণ নিমিত্ত গৃহীত হয়। 
পোষ্ট-কার্ড...( ই* 005 ০৪81৫ )। যে 

কাগজখণ্ডে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইতে 

পার যায় । পোষ্টগাষ্টার' (ই* 70০9 

0189091)। পোষ্ট আপিসের কর্ত। ৷ আউট 

পোষ্ট...(ই* ০৪ 009 )। দ্বেশের শাস্তি- 

রক্ষকপালাঁর দুস্থ আড্ড) ফাড়ী। বেয়ারিং । 
পোষ্ট...(ই* 88110 0০৪)। যে 

পত্রাদির মাশুল গ্রাপয আছে। 

গোষ্টাই.-“ষ্য. (স* পুষ্টতা । পুষ্ট +আই)। পুষ্টি 

পোষ্টাবর.*'ণ. (স* পোষ্ট_পোরষ্টা+বর)। 
যিনি পোষণ পালন করেন। (পত্র-ব্যবহারে)। 

পোষ্য (গ্রা* পুধ্যি)*'ণ, (স*)। যাহাকে 

পুষিতে পালিতে হয়। পোষ্য-পুত্র ''ষ্য. (স)। 

পৃত্রার্গে গৃহীত পুত্র ॥ পোঁষ্যবর্গ ''ষ্য. (সং 

গোষ্য-বর্গ)। যে পরিজনদিগকে পুধিতে 

হয়। পোষ্য'''ণ. সুবিধাজনক, ও $-- 

পুকুরট| বাড়ীর পোষ্য নহে। গর-পোষ্য,বে- 

পোষ্য...ণ. (গর, বে দেখ)। বাড়ী হইতে 
দুরত্ব বলিয়! অস্থবিধার্জনক। 

গোস.“ফ্য. ( স* প্রস্থতি__ছুই পল পরিমিত, 
এক অঞ্জলির অর্ধ-_ভাবগ্রকাশে। ম* পসা 

ও* পোস )। এক হস্তের অঞ্জলি, কর- 

কোষ। (লোট দেখ)। 
পোল্ত “'ষ্য. (ফা*। স* নাম থস্তিল)। 
আফিম গাছের বীজ (9022)-58 )। 
পোল্তদান!-.'পোস্ত। পোস্ত টেড়ী...পোস্ত 

ফল। ১৬ 

পোস্তা'"“ষ্য. (ফাঁ* পুষ তাহ, তু* ফাঁ* পুষ্ত 

-__স* পৃষ্ঠ । তু স* পক্তয- গৃহ )। পাকা 

দেওয়াল স্বায়ী করিতে দেওয়ালের পশ্চাতের 

প্রাকার। (গাঙ্া-দেওয়ালী দেখ)। 

পোহা'"পুং পুহ ধাতু দেখ। 

পোহুচা.''ব্য. (স* শ্রকোষ্ঠ হইতে । হিৎ 

পৌহচা, ম* পোইচী-_মণিবন্থ)। প্রকোষ্ঠের 

ভূষণবিশেষ, প্রঃ রতন পহী'চে (জ্ঞানদাস)। 
পৌছ...পহ'ছ ধাতু দেখ। 
পৌটা-..ষ্য. (স" পাদ+টা?)। ধান- 

চীলের মাঁপবিশেষ,১৬ বিশা (কবিকঃ, ও*)। 

পৌত্তলিক..'ষ্য. (স* পুত্তল হইতে )। পুতুল- 

পুজক । (প্রতিমা পূজক অর্থে ভুল। পুত্তল 
ও প্রতিমা এক নহে )। 

পৌনে."'ণ. (স* পাদোন-_পাঁওন-_-পাউন। 
মৎ পাউণ)। পাদোন, প্রাঃ_-পৌনে ছুই 
--সিকি কম ছুই। 

পৌষ (গ্রা' পোষ )..'ষ্য, (স* পৌষ | ও* 
পু )। মাস নাম বিশেষ। পৌষালী...ণ. 

( গৌঁধ+আলী। ভু* চৈতালী)। পৌষ 
মাসে উৎপন্ন, প্রঃ-.পৌষালী গুড়। 

প্যারী...প. (স* প্রিয়া পিয়1আরী- 

পিয়ারী। তু বধৃ+আরী-_বহুয়ারী )। 
প্রিয়! ; রাধিকা । 

প্রকাচ-..ণ. (স*। কিন্তু, অর্থ বৃক্ষের মূল 

হইতে শাখা পর্যন্ত অংশ অর্থাৎ বা* গুঁড়ী। 
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- পমাসে পরে বসিলে প্রশস্ত ৷ বা*তে প্রশস্ত | গ্রজ। | শ্রাজ! বিলি করা--জমি গ্রজাত 

শব্দও অর্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে )। প্রশস্ত 

বৃহৎ, এাঃ__ প্রকাণ্ড দেহ, প্রকাণ্ড কাণ্ড । 
প্রকাশ ''ধাতু, ( স* প্রকাশ ধাতু )। প্রকাশি 

--স্পষ্ট করি, প্রকাশিত করি। প্রকাশ ॥ 

(পদো)। প্রকাশক. ব্য. | যে গ্রশ্থাদি 
মুদ্রিত করায় । 

প্রচার..'ধাতু, (স* প্রচার ধাতু )। প্রচারি-_ 
প্রচলিত করি, ঘোষণা করি। প্রচার! ॥ 

গ্রজ! (গ্রাণ পেজা)..“ষ্য (স*। প্রজা লোকে 

চ সম্তানে-মেঃ। .প্রজা-বৃদ্ধি-_সন্তান 

. বুদ্ধ )| লোঁক বা জন, গাঃ-_দেউলিয়! 

 গ্রজা--দেউলিয়া ব্যতীত যাহার! ঠাকুরের 

পুজ! করায়; রাজার অধীনস্ব লোক? 

জমিদারের নিকট যে কর দিয়! জমি ভোগ 

করে। কটিকন! গ্রজ1...নিয়মে বদ্ধ গরজা) 
এক- নীল্কুঠি অন্য নীলকুঠির প্রজা । 

দেওয়া । 

প্রজাপতি (গ্রা* পেজাপতি ).."ষ্য. (শব 
রুপ সংস্কৃত, কিন্ত, মূলনির্ণয় কঠিন ।-গু'তে 
নাই, বা* প্রজাপতি শব চলিত হইতেছে! 

গ্রামা জন পথী বলে। আসা" পথিল। অর্থ 

পাখী সদৃশ। হি তিতরী--তিত্বীর পক্ষীর 

তুলা চিহুবিশিষ্ট বলিয়।। ম* পিজাবে_. 

পিালবর্ণ বলিয়া । হয়ত হলুদা কিংবা চুনে 

হলুদ বর্ণ বলিয়া বা প্রথমে পিষ্জাবতী 

পরে প্রজাপতি নাম হইয়াছে। তু ই, 
১9:61-15 )।  রেণুপত্রী ফট পদী 

(10081)5 200 10006510165 )1 যখন 

বসে, তখন কোন প্রজাপতি পাখা পিঠের 

উপরে সোজা! রাখে, কোন গুল্জাপতি 

মেলিয়া রাখে ৷ এই রুপে ছই বৃহৎ বিভাগ 

করিতে পারা যায়। বিশেষ লক্ষণ গৌঁফে 

কোরপা! গ্রজ|."'(ও* কৌড়পাহি,হিৎকোলা-। 
ইতি। সৎ কৌঁড় হইতে কোর। স*পক্ষ ৃ 
হইতে পাই, পাহি? ও* গাহি, হিৎ পাহী। | 

তু* ম* কুন্ত-বর্গ পক্ষ )| কোফ1 দেখ। : 

খুদ্র-কন্ত! প্রজা-''ষে প্রা জমিদারের 

গ্রামে বাস করিয়া সেই গ্রামের জমি ভোগ 
- করে। (খুদকস্তা দেখ)। নাতোয়ান ূ 

, প্রজা." নাভোয়ান দেখ । পাইকস্ত! গ্রজ|... 

যে প্রজ। অন্য গ্রামে বাস করে। অন্য নাম 

পাহি; স্বানী নহে। পেটাও প্রজ।...অধন্তন 

* প্রজা,সিকিমি আদামী। স্িতিবান্ গজ... 

পাওয়া যায়। প্রথমোন্তু প্রজাগতির গোৌঁফের 

- ডগ! মোট।, দ্বিতীয়োন্তের ডগা ,সবু.। এই 

ছুই বিভাগের নাম করিতে 'হইলে মোটা- 

গৌফুয়! ও সরু-গৌফুয়া বলিতে পারা যায়। 

মোটা-গৌফুয় (9/$6195 ) প্রায়ই দিবা" 

চর। সবু-গৌফুয়া (19) প্রায়ই রাত্রি 
চর। কতকগুলার €দহ শ্বংল, পাঁখায় দেহ 

টাকা পড়ে না। প্রজাপতির লোমশ কৃমি 

বা! পোকার নাম শুয়া-পোক1। কতকগুলার 

কিন্ত, লোম হয না। (পোকা দেখ)। 
প্রণম."' ধাতু, (স* প্রণম ধাতু )। প্রণমি_ 

: কারমী প্রজা। প্রজাই.'ফ্য. (গ্রজ।1 | গ্রণত হই। (গব্যে)। 
আই। তু* বামনাই )। শুজাত্ব। প্রজাই : প্রণাম (গ্রাঃ গেনাম, পেরাম)-ষ্য, (স+ 

স্বত্ব. প্রজা হওয়াতে স্থামীত্ব। রাজা-গ্রজ! | প্রগাম)। দেবতাকে, উচ্চ জাতিকে 

+*( প্রতিচর শব্ষ)। একে রাধা অগ্ভে ও জোষ্ঠকে নমস্কার। . সাষ্টাঙ্গ প্রণাম" 
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দেহের অষ্টপ্জঞ্জা ভূমিতে লোটাইয়! প্রণাম।| প্রতিম! ( গ্রা* পিতিম! )..ষ্য. (স*)। প্রতি- 

দণ্ডবৎ প্রণাম-'*ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডব্ 

সোজা হইয়! প্রণাম (দণ্ডবৎ দেখ)। 

উচ্চশ্রেণীকে নিয়শ্রেণী “দণ্ডবৎ” বলে, 

কিংব। “রামরাম” বপে। (আত্মারামকে-- ; 

নারায়ণকে - প্রণাম ?) | নমস্কার" সমানে 

সমানে নমস্কার । গড় করা ''গড় দেখ। 

জোহার করা--জোহার দেখ। প্রণাম 

থাট।--ঠাকুরের উদ্দেশে সাঠ্টাজা প্রণাম | 

করিতে করিতে ঠাকুরের নিকট যাওয়া । 

অন্য শব, সেবা দেওয়।। গ্রণামী-*'ণ. 

(প্রণামঈ)। প্রণামকালে প্রদেয় । যাহা: 

সুখে রাঁখিয় প্রণাম কর্তব্য, প্রঃ প্রণামী | 

টাকা। 

গ্রণালী-.'ষা, (স*)। জল-নালী; ধাঁরা, র 

রীতি। 

্রতি...বা. (স* প্রতি উপসর্গ ও অব্যয় বুগে : 
নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করে। বা*তে ব্য. | 

হয়! সংস্কৃতের কয়েকটি অর্থ প্রকাশ! 

করে)। (১) অভিমুখে, পাঃ--নদী প্রতি 

গমন করিলেন (প্রায়ই, দিকে )) (২) 
ভাগে, গ:- রামের প্রতি বনবাস; (৩) 

বাক্য সন্বপ্ধে)হর প্রৃতি পার্বতী বলিতেছেন; 
(৪) বীপ্সার্থে প্রঃ-ঘয় প্রতি ছইজন 

আঁসিবে। শঙ্ষের পূর্বে বসিলে বাঁপা 
বুঝায়, প3--গ্রুতি বর্ষে ফল ধরে--বর্ষে 

বর্ষে) প্রতি গৃঙে হর্গাপূজা হয়,_গৃহে 

গৃহে। প্রতি স্বানে কথন কখন শ্রাত্যেক 

বসে, প্রঃ--গ্রতোক বার আসিলেন না,-- 
প্রতিবারে। 

প্রতিচ্ু'*ষ্য, (স* গ্রাতিচক্ষুম্--ইদানী 
রচিত)। টশ্ন!। 

মৃতি, দেবতার প্রতিমুত্তি, প্রঃ--কেহ করে 
প্রতিমা কেহ বা করে পট । গরীব কাঙ্গাল 

যারা তারা আনে ঘট॥ (মাঃ)--ঘট পট 
প্রতিমা_এই তিন আকারে পুজাবিধি। 

ঘটে ও গ্রাস পূজ। বক্তো, পটে পুজা! 
ওড়িশায় গ্রচলিত আছে। ব্রাঙ্গণগৃহের 

কাথে ত্রাহ্ধণী চিত্র লেখেন। শীম-পাতা 

ঘধিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। তছুপরি খড়ী মাটির 

চিত্র লেখেন। 

প্রতুল ''ণ. (স*? স* প্রচুর হইতে। চ--ত, 
র__ল)। প্রচুর, পর্যাপ্ত, প্রঃ--এ বৎসর 

বর্ষা না হইলে প্রতুল হবে। (স' প্রতি- 
কুল হইতে ?)। 

প্রত্যয়'“ষ্য. (স*)। নিশ্চয়জ্ঞান, বিশ্বাস, 

প্রঃ--প্রত্যয় হয়; প্রত্যয় যাওয়া ।--. 

নিশ্চয়জ্ঞান প্রাপ্তি । (তু* বিশ্বাস যাওয়া )। 

গ্রত্যাদেশ (গ্রা" পিতাদেশ)..'ষ্য. ( সৎ প্রত্যা- 

দেশ)। দেবতার আদেশ ভ্ঞাপন। 

প্রত্যেক'''ণ. (স*)। একে একে সমুদয় । 

প্রথা.**ষ্য, (স*-খ্যাতি )1 রীতি। 

গ্রদর...য্য. (ধ*)। নারী-রোগবিশেষ। এই 

রোগে জরায়ু হইতে প্রায়ই শ্বেতআধ হয় 
(1,6000111)98 )। 

গ্রদীপ (গ্রা" পিদিপ, পির্দিম ).**ষ্য, (সৎ 

গ্রদীপ )। প্রদীপ। (প্রদীপে শলিতা 

শুইয়! থাকে, ই* লম্পে দীড়াইয়। থাকে । 

 লম্প দীপ বটে, কিস্ত, প্রদীপ নহে)। 

দীপ... (স*)। ছোট শ্রদীপ। ছূর্গা 

প্রদীপ..(স*)। মাটির ছোট দীগ। 

পঞজগ্রদীগ ''(স:)। পাঁচটা জোড়া দীপ। 
পঞ্চ দেখ। 
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প্রফুলিত,.ণ.(স* ব্যাকরণে অশুদ্ধ । আনন্দিত, আকাঙ২ক্ষত। প্রয়োজনীয় কার্য, 

আহ্লাদিত প্রভৃতি শবসারৃপ্টে বা*)। . প্রয়োজন । 

প্রফুল্ল ; বিকশিত, প্রঃ-_গ্রচুল্লিত ফুলে | প্রলয় -'ষ্য, (স*)। জগতের ধ্বংস ।''গ. 

অলি পায় বনম্বলে ( মেথনাদ-বধ )। ভয়ঙকর, অতি বৃহৎ, পাঃ__পৃষ্ঠেতে *্প্ললয় 

প্রব্ধ...ফয, (স*)। রচনা) কুটরচনা, । কুঁজ মাথা যেন ঝুড়ি (মাঃ) 

প্রঃ-প্রবন্ধ করিয়। কথ। বলা-_থুরাইয়!| | প্রদব."'ধাতু, (স* প্রসৰ হইতে )। গ্রসৰি 

্রবর্ত..ফ্য, (স* গ্রবর্ত)। প্রবর্তন, আর্ত, | -_গর্ভমোচন করি,উৎ্পত্তি করি। (পদো)। 

নিয়োগ 1...৭. (সং প্রবৃন্ত)। গ্রবৃত, রত, ' প্রশংস "ধাতু, (স' প্র-শন্স ধাতু)। প্রশংসি 

গ্রাঃ-প্রবৌধচন্দ্রিকা | ৰ _-গ্রশংস! করি। প্রশংসা ॥ (পদ্যে)। 

গ্রবাল...ফ্য. (স* গরবাল )। পলা দেখ। ূ প্রশস্ত...ণ. (স*)। প্রশংসনীয়, শ্রেষ্ঠ; 

প্রবেশ-“+ধাতু, (স* প্রৰিশ ধাতু। সং প্রবেশ | ইহা হইতে বাঁ"তে বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, প্রঃ 

হইতে)। প্রবেশি_-প্রবেশ করি। (পদ্যে)। ; প্রশস্ত পথ। ( গ্রকাণ্ড, সঙ্কীর্ণ দেখ)। 

গ্রবোৌধ ''ধাতু, (স* গ্রবোধ_ জ্ঞান হইতে )।; প্রসাদ (গ্রা" পেসাদ 
) "*ষ্য. ( স* গ্রসাদ)। 

গ্রবৌধি_জ্ঞান জন্মাই, সান্বন। করি।  গ্সন্নতা) অনুগ্রহ; দেবতা ও খুসজনের 

(পদে )। ভূন্তাবশিষ্ট। ব্রাহ্মণের গ্রাসাদ পাওয়া 

গ্রম (গ্রা")-ফ্যণ (সা প্রেম) প্রেম, | ব্রাহ্মণের ভূন্তীবশেষ ভোজন করা। মহা- 

ওঃ শ্রা" গানে । প্রসাদ '.জগননাথদেবের ভোগের অন্ন। 

প্রমাই (গ্রা* ) ''ষ্য. পরমাযুঃ গ্রসাদাৎ...(স* প্রসাদ +পঞুমী বিভন্তি)। 

প্রমাণ...ফ্য. (স*)। নিশ্চয়ের হেতু, শান্ত, র গ্রসন্নতা হেতু, অনুগ্রহ হেতু । 

সাক্ষী, পরিমাণ ।-."ণ, আবশ্ঠক পরিমাণের, । প্রসার ''ধাতু' ( স* প্রসার হইতে )। গ্রসারি 

গ$-প্রমীণ ধুতি _বিস্তার করি। (পদ্যে)। 

প্রমারা '.প্রেমার দেখ। : প্রস্ত,.ফ্য. (স* প্রতি হইঠে? প্রতি-পরং 

্রমুখাৎ...স* প্রমুখ _মুখ+পঞমী বিভক্তি) । প্রস্ত? তু" ম* প্রত, প্রতি) রতি 

মুখ হইতে। ।. লেখ, প্রাঃ ছুই গ্রস্ত হিসাব (০০০ ) 

গ্রমেহ...ফ্য, (স)। মুত্রদোষ, মেহরোগ (011 | প্রতিনিধি, তিন প্রন্ত কাপড়-_এক। 

0181 0190896)| মেহ প্রায়ই মূত্রপথের ৷ প্রয়োজনের তিন কাপড়। 

শাববিশেষ (৫০90০0111)058) | গ্রস্ত/ব...ফ্য. (সং গ্রস্তাৰ__অবসর_অঃ) 

্রযুত্ত..ণ. (স*)। প্রষটরূপে বু্ত।..বা, | প্রসঞ্জ; কর্তব্য-নির্দেশ, ওঃ তা 

(স*)। হেতু, এঃ-_দ্গপযকত ছাড়িয। | প্রস্তাবে কাজ করিলে ফল হইবে ন 

দিলেন। | উপন্যাস, উপ-ক্ষেপ (01990999190 

প্রয়োজন ( গ্রা" প্রিয়জন )...ফ্য. (স*)। কার্ধ, | £69107 )1 প্রস্তাবিত'**ণ, প্রস্তুত ৷ 

হেড (মেঃ)। প্রয়োজনীয়.".গ, আবস্তক) | প্ীন্তত'''প (স+)। আও, আরব 
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নিপনন । বাঁণতে, নিপ্ন, নিত, ৩85 

অন্ন প্রস্তত, গৃহ প্রস্তত হইয়াছে। 

অপ্রস্ত।ত "*ণ' উত্তরদানে উদ্যুত্ত নহে, 

রি্লবচিত্ত! 
প্রস্থ (গ্রা* পস্ব)'.'ষ্য. 

দীর্ঘে গ্রন্থে চারিহাত। 

পদ্থে )। 

গ্রত্রাব (গ্রা* পেন্সাৰ )'**ষ্য, (স" প্রআাৰ। 

ও* হি* পিশাব )। মুত্র। প্রত্ীব করা-_ 

স্বেচ্ছায় মৃত্রত্যাগ করা । পগুশ্রাব ফেরা. 

(স*) । বিস্তার, প্ঃ-- 

ূত্তত্যাগ করিয়! প্রত্যাবর্তন ৷ তু* বাহে 

করা, বাহে ফেরা। পূর্বকালে (এবং 

অন্যাপি নদীয়। যশোরে নারীভাষায়) লঘী 

করা লঘৃকিয়া_মৃত্রত্যাগ অর্থে ছিল। 

ওড়য়া পণ্ডিত লঘী শঙ্কা-মূত্রত্যাগের 

বেগ_বলেন। কৃত্তিবাসে (আদ্যে ) 

“গৃগি গুরবর্বকরিবে যে এক দৌড় অন্তরে” 
মাঁণকে, 'বেটা দেয় লঘ্ঘি করে তুলে বাম 
প|' গুর্বা কর--মলত্যাগ । প্রআাবের পীড়া 

““মুরদোষ) মৃত্রবেগঞ্জনিত পীড়া । 

গ্রহলাদ '.ষ্য. ( স*)। হিরণ্য-কশিপুর পুত্র। 

উপমায়, দৈত্যকুলের প্রহলাদ...?দত্যর! 

অত্যাচারী অসংযতচিন্ত ছিল। প্রাহ্লাদ 

দৈত্যকুলে জন্মিয়াও হরিভন্তু হইয়াছিলেন। 

লক্ষণায়, অত্যাারী ছূর্জব-বংশে সাধুর 
আবির্ভীব। 

( গ্রা* দীগৃঘে. 

স্পট শী পাপী স্পীীীীশিশিী 

ৰ 
ূ 
ূ 

| 
| 

প্রকৃতি-সন্বশ্ধী, প্রঃ--প্রা্কত ভূগোল; 

সংস্কত-গ্রকৃতিক ভাষাবিশেষ (প্রক্কতিঃ 

ংস্কতং তত্র তৰ্বং তত আগতং ৰা প্রাক তম্ 

-শবকল্পঃ)। সংস্কনপ্রারুত'"'যে সংস্কৃত 

ভাব! লোকমুখে গ্রচলিত ছিল। বাঞালা- 

প্রাকৃত "যে বাঙাল ভাষা লোকমুখে 

প্রচলিত আছে। 

প্রাথমিক'"'ণ, (স*-নুতন রচিত)। প্রথম 
(01110215 )। 

গ্রাণ, পরান..ষ্য, (স* প্রাণ--প্র-অন ধাতু 

জীবনে । শ্বাসত্যাগ প্রাণের লক্ষণ। হহা 

হইতে প্রাণ_শ্বাসবাযু)। নিশ্বাস, ত$-- 

প্রাণ বাহির হওয়া-মার ন! প্রবেশ 

করিলে-_মরণ) জীবন, জীবনীশত্তি,ঃ-- 

গ্রাণনাথ প্রাণের) হৃৎ্পি, প্রাঃ 

চিন্তায় প্রাণ ধড়২পড় করে) মন, পাঃ-- 

প্রাণের কথ! কই;.আত্মা। প্রঃ প্রাণ- 

বিয়োগ-শরীর হইতে বিয়োগ; প্রাণের 

তুল্য প্রিয় পাঁজর ; সার, পাঃ-_কাঁব্যের প্রাণ 

কবিত্ব। প্রাণাস্ত...মৃত্যু। প্রাণাস্ত পরিচ্ছেদ 

...( অস্ত পরিচ্ছেদ--একই অর্থ)। মৃত্যু 

পর্যস্ত সীমা"। প্রাণাধিক '*গ্রাণ অপেক্ষা 

প্রিয়। প্রাণ-ধারণ...প্রীণ রক্ষা, জীবিত 

থাকা । প্রাণী, পরানী ''প্রাণ, প্রাঃ 

কেমন করিছে প্রাণী (চণ্ডীঃ)। পাঁচ প্রাণী 

..পঞ্চপোধা, পোষ্যবর্গ। প্রাণী-*অন্ত, 

(210100815 )। পরাণ-পুরুষ.''আত্ম! | 

গ্রায় ''বা. (স' প্রা়ন্। গ্রায়ে! মরণানশনে 

মৃত ব্াহুল্যতুল্যয়োঃ-মেঃ)। অন 

প্রাইজ ''ষ্য. (ই* 9026 )। পরীক্ষায় গ্রাপ্ত ৰ 

পুবফার। 

প্রাইমারি-ণ, (ই* 0111081% )। শীথম, 

€%8--গ্রাইমারি ইছুল--যে বিদ্যালয়ে শনে মৃত্যুকামনা, প্রঃ প্রায়োপবৰেশন )। 

বালকবালিকা বিদ্যা আরম্ভ করে। | বাছুল্যে, রাঃ প্রায় গৃহে জর_-অধিকাংশ 

রাত... (স। নীচ, প্রঃ-গ্রাকৃত জন) | বাড়ীতে (প্রতি গৃহে_সকল গৃহে)? প্রায় 
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: কথা কহে না-অধিকাংশ সময়ে, প্রায় 

ঘটে--কদাচিৎ ঘটে না। (২) তুলো, 

কনকলতার প্রায় জনকছাহত! (কৃতি; 

অরণ্য )। (পারা দেখ)। প্রায়ই''*বা, 

(প্রায় +ই)। অধিক সময়ে, অধিক শ্বলে। 

্রিয়জু...ফ্য, (স* শব, কিন্তু, অর্থাস্তরিত। স* 
প্রিয়া] ছুই, স্তামালতা ও কর্তী। শ্তামালত! 

দেখ )। নিষ্বাদ্িবর্গের নাতিবৃহৎ আরণা 
তরুবিশেষ (4১81812 105:5018101208) | 

কাঠ লোহিত দৃঢ় শ্রায়ই পাঁচ পর্ণে পাতা, 
আ-হরিত | ফুল ছোট ছোট। ফল খড়বর্ণ, 
রোঁমশ, কুলের মতন বড়। পশ্চিম ভারত 

হইতে মেদিনীপুর পর্যস্ত এই গাছ আছে। 

ছার সদৃশ এক গাছ চাটিগীয়ে খাসিয়। 

পাহাড়ে আছে। 

প্রিম্িপাল'**ষা. ( ই* 011001991)। কলেজের | 

অধ্যক্ষ। ঈ 

প্র্িভি কৌন্দিল-**ষা.(ই* [0115 ০০০7011)। ৷ 

রাঙ্জা বা! রাণীর মন্ত্রীসভ| | 
প্লেক, পেরেক.**ষ্য, (তু 91৩£০)। লোহার 

ফাটা। 

গ্রেমারা'*'ষ্য, (পতু€ 0110610- প্রথম )। 

পণ রাখিয়া তাস খেলা বিশেষ। প্রায়ই | 

চারিজনে খেলে । একজনের হাতে চারি 

রঙ্গের চারিখানা, তাস পড়িলে প্রেমার! 

বলে। ইহা হইতে খেলারনাম। "| 

প্রেস...ষা, ( ই* 90633 )।1 জীকিবার যন্ত্র; 
চাপিয়! অক্ষর ছাপিবার যন্ত্র যাহার! সংবাদ- 

পত্র প্রকাশ করে। 

প্রেসিডেষ্ট"“ষ্য. ( ই* 016310971)| সভা- 

গতি) সমিতির প্রধান, পঃ--ইউনিয়ানের 

প্রেসিড়েট। 

গু 

প্রোফেসর'*"ষ্য, (ই* 0:06530£)1 যে 
শিক্ষক সাধারণে ইংরেজীতে বিদ্যা শিক্ষা 
দেন (অধ্যাপক--সংস্কৃতে বিদ্য| শিক্ষা 
দেন )) কলেজের মাষ্টার। 

প্রোবেট.*.ফ্য. (ই* 01080 )। আদালতে 
উইলের প্রমাধ। 

প্লায়ার্ম্.''পেলাস দেখ। 

প্লেগ'''পেলেগ দেখ । 

চা 

দ্ধ * 

এ 

ফ.**ষ্য, (স+)। ব্যঞনন-বর্ণ,অক্ষর,*বিশেষ। 

ফং-ফং"*'ব্য. (ফকৃ-ফক দেখ)। ফাঁকা, ভাবে 

প্রঃ-প্রতিম! বিসর্জনের পর চণ্ভীম্ডগ 
ফংফং করে। রি 

ফক্..'বা, (ফিক হইতে )| না! জ্বানাইয়া 
অনৃশ্তে, গ-_সে ফক্ করিয়া! পলাইয়াছে। 

ফকৃ-ফক-."ব্য, (স* ফন্ক ধাতু মন্দগতি। 

ফক্কক!)। ফাক! ভাবে, প্রঃ--ছেলে গিলে 

স্বানাস্তরে গেলে ৰাঁড়ী ফকৃ-ফক করে-- 

অর্থাৎ ফাক! ৰোধ হয়। ঈাত পড়িয়া গেলে 

কথা কহিবার সময় ফকৃফক শব্ধ হয়। 

এই হেতু তখন লোকে ফকলা বরে 
( ফোকল! দে )। ফিকৃ-ফিক'''ব্য. মনের 

শূন্যতায়, ৫ঃ--ফিকৃ-ফিক করিয়! হাম!) 
আহ্লাদে চিতের অস্থিরতায়, গ্রঃ__বাঁসনা 

বলিতে নারে ফিকৃ-ফিক হাসে । রক 
কুক "'বা, অত্যন্প অবকাশে, প্রঃ--ফুক 
ফুক করিয়া কেবল বাড়ীর মধ্যে যাইতেছে। 

ফন্ধড় ''৭. (স* ফল্ক_নিক্ষল বাক্য+ড়)! 

নিক্ষল বা বৃখ| বাকাশীল। ফন্ধড়ি “যা, 

ফ্কড়ের বৃত্তি। 
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ফকা...ণ' ( স* ফুক্ষিকা )। ফীকা শুন্য, ঃ-_ : ফটকা...য্য, (ফট, করিয়া ফুটে বলিয়া)। পটকা, 
মরিলে সব ফক্কা। অগ্নিবাণবিশেষ। 

ফর্বিকার."'ষ্য' ( স" ফক্কিক! হইতে )। ফাকি । | ফটক '.ণ. (স* স্কটিক হইতে । কিংবা। স* 
ফকলা, ফোঁকল|.' ণ. (ফকৃ-ফক দেখ। কিংবা 

ফোঁকর দেখ। হি* ফোকল|-_-শন্য | ও* 
গাকুআ-পকৃ-পক শব হয় বলিয়া )। 

ষ্টদস্ত। 

ফকীর.'এ, (আঁ )। নির্ধন | .'ষ্য. মুসলমান 

ভিক্ষুক, সন্নাসী | ফকীরাঁন.'ষ্য. ফকীর 
প্রতিপালন নিমিত্ত প্রদত্ত জমি। ফকীরি 

.“ষা, ফকীরের বৃত্তি বাঁ ভাঁব। ফকীরী ..৭. 

ফকীরসন্বদ্থীয়। 

কঞ্গাবানি (গ্রা*)"'ণ. (স* ভঙ্জপ্রবণ)। 

ভঙ্টীপ্রবণ ( নাঁরীভাষার )। 

ফচকাঁ/ফচ্কিয়|''*ণ* (ফচ্ফচ দেখ। তু" 

ফরুড় )। নিক্ষল বচনশীল। ফচ্কামি ''ণ, 

ঘচ্কার ব্যবহার। 

ঘচুফচ..*বা, (ফকফক শব্ধ হইতে )। বৃথা 

বাক্াকথনে, গাঃ-ফচ-ফচ করিয়। বকা 

_বিনা কারণে ভঙসনায় ৷ ফেচ-ফেচ -ব্য, 

অবজ্ঞায় ফচ্ফচ। ফেচ-ফেচানি.*অনর্থক 

বাক্যব্যয় | ( ফেঁচ-েঁচ দেখ )। 

ফচাং''ফেচাং দেখ । 

ফন্ধর ''ষ্য.( আ*। তু* সৎ প্রগে )। শ্রভাত। 

ফট, কটুফট "ব্য, (স* স্কট ধাতু স্ফোটনে )। 
স্ফোটন শবে, গ্--ফটুফট করিয়া আগুনে 

বাশ কুটে। ফুট-ফুট ..মৃছু ক্ফোটনশকে, 
৩১--অজীর্ণে পেট ফুট্-ফুট করে। ফুট্- 

ফুটিয়। ছেলে “প্রজ্কটিত পুণ্পের মতন সুন্দর 
ছেলে। 

ফটক...ফ্য, (হিঃ । ফাটক দেখ )। দ্বার, 
বহিদ্বার। 

স্কুট হইতে)। নির্মল, গাঃ__ফটকা! জল-_ 
কাদা জল পরে স্ফটিক তুল্য শ্বচ্ছ। (বিপঃ 
ঘোল!1)। 

 ফটকি-নাটকি-..ফ্য. (ফট্ফট করিয়। ফটকি? 
নাটক হইতে নাটকি? ফষ্টিনষ্টি দেখ)। 
বৃথা হাম্ত-পরিহাম (টেকা? )। 

ফটকিরি "'ব্য. ( স+ স্ষটিকারি)। কষায় দ্রব্য- 
বিশেষ (81807 )। 

ফটকী, নয়! ফটকী .'ষ্য. (স* কটভী। বর্ণ, 
বিপর্যয়ে ভটকী--ফটকী। স* লতা কটতী 
নয়া ফটকী। অমরে, পারাৰতাজ্ঘি ঃ 
কটভী পণ্যা জ্যোতিত্মতী লতা । ও« 

নাম ফুট কুটিয়া)। বন্য প্রতাঁনীবিশেষ 
(০8101050910 000 10911080811) )। 

ডাঁটা সরু, তারের মতন (এই হেতু স* 

পারাবতাঙ্ি_পায়রার পায়ের মতন), 
পাতা দ্বিধা-ত্রিপর্ণ । ফুল শাদা গ্রায় বার' 

মাস ফুটে । ফুলদল চারি, কেশর আট । ফল 

ত্রিকোষ কটন-কৌটায় আচ্ছাদিত ( এই 
হেতু স* কটভী)। কোথাও কোথাও শিব- 
ঝুলী (শিবের ঝলী বলে )। প্রতান দেখিয়া 
এই নাম। 

ফটিক এষা. (স* স্কটিক। স্টা_ফটা_ফণ| 
আছে বলিয়| ম্ফটিক )। স্বচ্ছ প্রস্তরবিশেষ 
(0০-0195621)1 "৭, স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ, 

প্রঃ ফটিক জল। ফটিকটাদ '.চার্দের মতন 
শু্রবেশধারী (উপহাসে )। 

ফটাক-জল ..ব্য, (রব হইতে নাম। স*তেও 

নাম আছে কপিঞ্রল। চলিত স* নাম 
৭৬ 
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চাতরু )। চাতক পাখী । গ্রীষ্মকালে দিব! 

দবিপ্রহরে ফটীক-জল রবে ডাকে । 
ফটোগ্রাফ, ফটোগেরাপ.'*ষ্য. (ই* 0%8০6০- 

81501)। আলোকচিত্র । ফটোগ্রাফি, 

ফটোগেরাপি "ষা, আলোকচিত্র কর্ম। 

ফটোগ্রাফার '.ষ্য. যে আলোকচিত্র করে। 

ফড়...য্, (স* ফটা_ফণা )। গোরুর গাড়ীর 

ছুই পাশের যে লম্বা বাশ ব| কাঠ সর্পফণার 

আকারে সমুখে বীধ! থাকে । (ফেটা জাল 

দেখ)। 

ফড়া, ফেড়া...ফ্য. (আ ফরা_-শাখ| হইতে? 
স* ফট| হইতে ?)। কাট! পাঠা প্রভৃতির 

পা, ৩18--কবিকঃ। 

ফড়িঙ্া ''য্য. (স* পতঙ্জা। পরে ফডিজা 

নামও পাইয়াছে। ও* ঝিটিপিটি, হি 

বীঞ্জার (উচ্চিমড়া), ম* রাতকিডা _ 
রাত্রিকীট | স*তে পতঙ্গ ও খলভ এক। 

উড়িতে উড়িতে পড়ে বলিয়! পতঙ্গ, এবং 

ঝাঁকে ঝাকে উড়ে বলিয়। শলভ-_শলতি 

সম্মীল্য যাতি__-অঃ টা2)। খজুপরী ষট্পদী 
পতজ্াবিশেষ। (পোকা দেখ )। ইহাদের 

অঞ্ডের পর কোঁশকীট ব।*পুলক হয় ন!। 

মুখ দংশনোপযোগী ৷ উপরের পাখা কিছু 

দু, নীচের পাথ! তালপাতার মতন ভাজ 
করা থাকে । লম্ষক ও ধাবক-ফড়িজ্ের 

দুষ্ট ভাগ। উচ্চিমড়া, ঘসে! ফড়িঙা, গা! 

ফড়িজ্া, পঞ্জপাল প্রভৃতি লম্ক। ইহাদের 

পুং জাতি শব্দ করিতে পাবে । উচ্চিমড়ার 
(01101:901 হি* ফড়িজ্ঞা ). মাথা গোল 

গোঁফ লম্বা চাবুকের মতন। পাছালী প 

দ্বারা লাফায়। গঞ্জা-ফড়িজা (8155- 

17002911 হিন্ফজী।) ঘাসবর্ণ। ইহার গৌফ 

২০:০3 

ছোট । পঞ্জাপাল (19০085. 4501701102) 
গঙ্গাফড়িঙ্জোর তুলা, কিন্তু বহু একত্র 
হইয়া দেশ ভ্রমণ করে। কয়েক জাতি 

দেশে থাকিয়া তিল কলাই ধান আখের 
ক্ষতি করে। নমস্কারী ফড়িঙা (01817002) 

গঞ্গাফড়িঙ্গের তুল্য, কিন্তু, মাঁথ! নত 

গৌঁফ দীর্ঘ, সমুখের পা সমুখে প্রসারিত। 
এক এক জাতি বৃহৎ হয়। কাঠিফড়িস্া ও 
পাতা-ফড়িজ্ঞা নাম (17831090102 ) 

আকার দেখিয়। হইয়াছে । আরসলাও এক 

রকম ফড়িঙ্গা, কাঠি-ফড়িঙ্জের স্তাঁয় ধাবক। 
বিলী ফড়িঞজ্জের (1915201 7193) চাঁরি 

পাথা প্রায় এক প্রকার, নীচের পাখ৷ ভীজ- 

করাও থাকে না। ইহার পেট লম্বা সরু 

চোঁখ বড় বড়, পাথ! জালের মতন | শরং- 

কালে অপরাহে ঝাকে ঝাকে উড়িয়া! থেল| 

করে। ইহাদের তুল্য লেজ। ফড়িঙা (1৫)- 
1165. 0[01)0111109) কিস্তু দেহ কোমল, 

উদরপ্রান্তে ছুই তিনট। দীর্ঘ সরু লেজ 

থাকে । ইহারা প্রায়ই রাত্রে দেখা দেয়, 

এবং অনেকে একদিনেই জীবলীলা সাঙ্জ 

করে। 

ফড়িয়া, ফড়্যে.''ষা, ( হি* ফড়িয়।)| বাড়ীতে 
বাড়ীতে ফেরি ক্রিয়া বিক্তো । 

ফথ!...ফ্য. ( সূ" )। বিস্তৃত সর্পশির। 

ফী .ষ্য.(স*)। যে সর্পের ফণা আছে) 

ফগার আকারে স্বভাবতঃ বদ্ধ ফলসমষ্টি_ 

যেমন কলার ফী, ফেণী। ফণী মনসা" 

মনসা দেখ। 

ফতা...ফ্য. (সপ্ত হইতে )। মাছ-ধর 

জাল ভাসাইবার লু বাষ্ঠ বা বাঁকল, যম” 

মনস| গাছের বাঁকল। ফৎন!' 'ষ্য, (ফা 
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+না স্বার্থে )। মাছ-ধর! সীপের বড়িশী 

তানাইবার ছোট ফতা। 

ফ৫ুয়া''ষ্য, (আ* ফতোহি)। হাত-কাটা 

ছোট জামাবিশেষ।.*ষ্য, (স* উত্তরীয় 

হইতে ? তু* ও* ওতা)। উড়ানীবিশেষ 

(নদীয়ায়)। 

ফতুর ..ণ* ( আঁ” ফুতুর-_ দুর্বলতা )| নির্ধন। : 

ফতে..“ষ্য. (আ* ফতাহ.)। জয়, গাঃ__বেন্লা 

ফতে করা । ফতে খ-*'সাহসী পুরুষ। 

ফতেদার''( ফা* )। পোদ্দার । 

ফতো..'গ, (ফতুয়া! হইতে 1) নির্ধন, মিথ্যা, 
;--ফতো বাবু। 

ফতোয়! ..ষ্য. (আ* ফত্ৰা)। মুসলমানী স্মৃতি 

অন্ুারে ব্যবস্থা বা আদেশ । 

দ্ ফর-*"ব্য. ( স* পর্দ ধাতু অপান শবে, স 
হ ধাতু পুরীষোৎসর্গে )। বৃথা তর্জনায় 

বাক্যব্যয়ে, ৩. কোথাও কিছু হয় নাই, 

কেবল ফদ্-ফদ করিতেছে । (অশিষ্ট)। 

ফদ্ফদানি ॥ ( ভেব্-ভেদ দেখ)। 

ফন্কফন-*'ব্য. (স* ফণ ধাতু গতিতে )। অর্প- 
ফণার আকারে ধারায়, ও ফন্-ফন 

করিয় মুতিয়। দিল। 

ফন্দন..'ষ্য. (স*ম্পন্দন )। স্পন্দন, স্।রণ, 

চেতনা । 

ফ'্দ...ফ্য, (সং প্রবদ্ধথ | ও* ফন্ট আয়োজন) 

ও" ফন্দামি)। প্রবশ্ধকল্পনা, কুটগ্রবণ্ধ। 

ফনিবাজ .'ণ. বপটগ্রবন্থী। 
ফপল "'ষা. (স* ফর্ষর। ও* ফৌকট )। বুথ! 

ফর্ফরানি। ফপলি...ষ্য বৃথ| বাক্য ব্যয়। 

কপল-দালাল.*'ষ্য, যে অন্ঠের কাজে 

স্বেচ্ছায় আনা-গনা বিচাঁর-পরামর্শ করে। 

ফম-.'ষ্. (আঃ ফহম্। তু" স* গ্রবশ্ধ। 

আপা*তে পম ফম ফাং, ও* পম)। বুদ্ধি, 

যুক্ত,ঃ--একটা ফম করিতে হইবে, তখন 

আমার ফম হইল না-_বুদ্ধিতে আসিল ন]। 

(হত-ভম্ব দেখ )। 

ফয়তা...ষ্য. ( আ ফাতেহা )। পীরের নিকট 

পুজা) পুজা, ও18-_কার ফয়ত| দিতেসময় 
গেল? 

ফয়দা-'ষ্য. ( আ* ফাঁয়দ1 )। লাভ। বে-ফয়দ। 

'**ণ, অনর্থক । 

ফয়ের.'ষা. ( ই* ?0 হইতে উর্দু) বন্দুক 
কামান দাগ! । 

ফয়লা.""ষ্য, (আ* ফায়ল)। কর্তা । আমলা 
ফয়ল! দেখ । (বা'তে ফয়লা পৃথক নাই)। 

ফয়সাঁল..“ষ্য. (আ* ফৈমল1)। বিচার নিপপত্তি 

(আদাঃ)। ফয়সালানাম-.ডিগ্রি। 

ফরক-''ষ্য. (আ" ফর্ক্.)। অস্তর। ফরক করা 

-_গ্রভেদ, পৃথক করা। ফরক পড়া-- 

অন্তর, গ্রাভেদ হওয়!। ফরকা-" “ধাতু, 

ফরকাই-_অস্তরিত করি, ফীক করি, প্ঃ-- 

পা ফরকাইয়া দীড়ানা। ফরকান! ॥ ফরকাল 

'*'প. অন্তরিত ; বিস্তৃত। 

ফরছা '.ণ. (হি*)। ফরস1 । দেখ )। 

ফর্-ফর-**ব্য. (স* স্ফ,র ধাতু কম্পনে। তু" ফা 

ফর্ফর_দ্ুত)। স্কুতিতে চাঞ্টলো, ৫85 

ফর্-ফর করিয়! বেড়।ন1) কম্পনে, প্রাঃ 

কত নিশান ফর্-ফর (ভাঃ) (তু* স* পত' 

পত)) দ্র,ততাবে, গাঃ_হালক! কাঠ 

ফর্ফর করিয়া পুড়ে। ফুর্-ফুর "ব্য মৃহ 

কম্পনে, প্রঃ_ কাপড় ফুর্-ফুর করিয়া! 

উড়ে। ফুর্-ফুরা, ফুর্-ফুরিয়।"''ণ. যাহা 
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থাকে । ফর্ফর!'..-ধাতু, ফর্-ফরাই-স্ফুতি 

জন্য চাঞ্দ্য প্রকাশ করি । ফর্-ফরীনা ॥ 

ফরফরা-..পাট-প্রজাপতি (পোক দেখ )। 

ফরমাইশ, ফরমীশ .'ষ্য. (ফাঁ* ফর্মায়ষ )। 

আজ্ঞা, হুকুম. ফরমাইশ খাটা_ আজ্ঞা 

গালন। ফরমাইশী ..ণ. আজ্ঞান্ুসারে নিস্মিত। 

ফাই-ফরমাইশ .*( ফাঁকা হইতে ফাই 1)। 

ছোট ছোট কাজের আজ্ঞ। 

ফরমান..ষ্য. (ফাণ)। বাদশাহের হুকুম। 

ফরমাঁনি,...ফরমান, প্তঃ--কবিকঠ। 

ফরষী-.ষ্য. (আং ফরষ--আগার)। যে হুকা 

বা গুড়গুঁড়ি ৰসিতে পারে। 

ফরসা...ণ. (স* পরি+-ছু ধাতু দীপ্তি। পর- 

ছিদ ধাতু ছেঘুনে । হি* ফরছ। )। নির্মল, 

দোষমুক্ত, মুক্ত, ও্রঃ£-আকাঁশ ফরপাঁ, 

গায়ের রং ফরস| | ফরসা কথ|-স্পষ্টবাক1। 

গ্রবাদে, বল বুদ্ধি ভরসা তিন তিরিশে 

ফরস|-_-৩১৩০-৯০ বৎসর বয়স হইলে 

বল বুদ্ধ ভরস| কিছুই থাঁকে ন1। (কিন্তু 

ইহা কোন্ কালের কথা ?)। 

ফরাস...ষ্য. (ফা* ফর্ষ )। শষ, গালিচ!। 

.**ষ্য, (ফা ফর্ৰাষ )। শষাকারী ভৃত্য । 

ফরাসী'**ষ্য. (ই* ফ্রান্ম্ হইতে )। ফ্রান্স্ 

দেশীয় লৌক, ভাষা । ফরাসডাঞ্জা...ফরাসী 

লোঁকের বা! রাজতন্ত্রের দেশ বা নগরবিশেষ। 

ফরিকাল...ধ্য. (1) | যে সৈনিক ঢাল-তরবাল 

লইয়া যুদ্ধ করে। পদবীবিশেষ। 

ফরিয়াদ:*.ষ্য. (ফা*)। দোষারোপ, বিচারালয়ে 

অভিযোগ | দাদ-ফরিয়াদ'' "যা. ( সহচর 

শব্ধ )। অভিযোগ । ফরিয়াদী...ষ্য, অভি- 

মোগকারী (আদা:)। 

টি
টি
 

_ এত পাতলা! যে মৃদু পবনেও কাপিতে | ফরিয়াদী-''যয. (আ+ ফর্দ_পক্ষীবিশেষ, 

ফিজ্গাবিশেষ)। শুক তুল্য পক্ষীবিশেষ 
(13105501070680  92150096 চ৫.. 

৪801019 ০210006011810১ )। পুং পক্ষী 

মাথা লাল, স্ত্রীপক্ষীর ধুসর। কোখাও 
কোথাও টুই বলে। 

ফর্ম...ষা, (আ"' ফর্দ)। এক জোড়ার এক 

থ্ড, প্রঃ_-শালের এক ফদ? তালিকা) 

প্রঃ_-জিনিষের ফর্দ। ফর্দকফর্দ..পৃথকৃ 
পৃথকৃ। 

ফর্ষরা ..ফ্য. (স* ফর্ফর হইতে)। তৃৎ গোক| 
গুটা হইতে বাহির হইলে যে প্রজাপতি হয়। 

ফর্ম...ষ্য. (পর্তু€ (01008 1 ই* 6017) 

(0079 )। কাঁঠাম; ঠাট ; কাঠের ছাচ বা 

আদর্শ, যেমন ইট জুতা গড়িবার কাঠের 

ফর্ম; ছাঁপাখানায় একুবারে যে কাগজ 
বা লেখ! ছাপ! হয়। 

ফল...ফ্য. (স*)। বৃক্ষের ফল ব| বাঁজাধার, 

যে ফল না রাধিয়। খাইতে গারা যায়, 

প্রাঃ-_ফল মূল ভক্ষণ) শশ্য, ৫:--কৃষি ফল 

(তু ফশল); হেতুরুত, প্রাঃ--পাঁপের ফল) 

বুষ্টি, প্রা দীনের ফল; প্রয়োজন, প্রা 

লিখিয়! ফল নাই 7 মূলধনের লাভ ; সস্তান। 

প্£- প্রথম ফল প্রীয় বীচে না; শনির 

ধার! ব| ফলা) গণিতের শেষ। দৃষ্টান্ত, 

লক্ষণের ফল ধরিয়া থাক1-স্রামচন্ত্র লক্ষ্ণকে 

ফল দিয়াছিলেন। লক্ষণ প্রায় চৌদ্দ বৎমর 

তাহ রাথিয়াছিলেন, খান নাঁই। লক্ষণায় 

অন্তের অবসর নিমিত্ত ভোজ্য রক্ষা করা। 

ফল-ফুলারি, ফল-ফুলরি-.'( ফল+আর। 

আরি_-ফলারা, ফলারি, অপন্রংশে ফুলারি 
ফুলরি। তু* রাঁজা-রাজাড়া ৷ গাছ-গাছডা )। 



| ৬০$ 1 

ফল ও ফলের তুল্য ভক্ষ্য দ্রব্য ষেমন মূল। 

ফল...ধাতু. (স* ফল ধাতু )। ফলি__ফল 
ধরি, প্রঃ--আমগাছ ফলিয়াছে; পরিণাম 

হষ্ট, প্রঃ--পাপ ফলিয়াছে। নিষ্পন্ন হই, 

প্রঃ--কথামত কাঙ্জ ফলিয়াছে। ফলা । 

ফলন.."শন্তোৎপত্তি। ফল্ত...ণ. ফলবান্, 

প্রঃ-_ফলত্ত গাছ কাটিতে নাই। ফলাফল 
.*ষ্য, (ফল+4অফল )। ফল। ফলা." 'ধাতু. 

(ফল ধাতু আস্তে)। ফলাই-ফল উৎপাদন 

করি? নিষ্পন্ন করি-রং ফলান1) প্রদর্শন 

করি, গ্রঃ_ বিদ]া ফলানা। ফলান | 

ফলানিয়া-..ণ. (ফলানা+ইয়!)। যাহা 

ফলান! হইয়াছে । 

ফলই '-ষা. (স* ফলি, ফলকী। ঢাকায় ফলি)। 

শকলী মংস্তবিশেষ 

1.9001180)) চিতলের তুল্য । দেহ পাতলা, 

পুচ্ছ দীর্ঘ কৃমশঃ সরু হইয়া মঃদ্বারের 

পাখনার সহিত মিলিত । প্রায় দেড় হাত 

হয়। ফলা ফলক তুল্য আকার বলিয়া নীম। 

ফল-কর.'ণ. (স*)। তক্ষ্য ফল-ধারী, গাঃ-_ 

ফলকর গাঁছ। 

ফলজ ''ধাতু. (স* প্র-লজ্ঘ ধাতু । হি" ফলোগ্া 

ধাতু) হি* ফনঙ্-_চুড়।)। ফলক্জি_ 
উল্লম্ষন দ্বার! উত্তীর্ণ হই, গ্রাঃ--শত হাত 

পাঁচির ফলঙ্গে ফেঁদে যায়(মা:)-_-ফলঙিয়!। 

ফলজ! । ফলগা ..ষ্য. উল্লম্ষন, গাঃ-_বার 

তিন ফলঙ্গ সারিল বীর দাপে (মাঃ)-_সারিল 

সম্পাদন করিল। 

ফলনা-.*ষ্য, (আ* ফলান)। শিশ্ন, যোনি, 

প্রঃ_ফলন! করা--কিছুই না (অশিষ্ট)। 
ফলানা। ফলনা-তুসকা '''অমুক তুঙৃক। 

ফলসা..'ষ্য, (স* পরৃষক-_ভাবপ্রকাশে । ও* 

( বব 99016185 

ফার্স, ফাঁ* ফালদাহ)। পটশাকাদিবর্গের 
কদীকাঁর ছোট ফলবৃক্ষবিশেষ (31518. 

৪9186105 )। পাত! রোমশ, ফুল পঞ্্দল। 

ফল ছোট ছোট, অক, গ্রীষ্মকালে পাকে । 

ফলা-**ষ্য, (স* ফলক )। ঢাল, 2: (মাঃ; 

অন্ত্রশস্ত্রাদির লৌহাঞ্জা ; র়রল বমনণ 
খ৯ বর্ণ যুন্তু ব্যঞ্জন, যথ!_-ক্য ব্রূক 

ইত্যাদি, প্রঃ--অল্প দিনে দশ ফলা! অক্ষর 

শিখিল (চৈঃ চঃ) | (ব্যাকরণ দেখ )। 
ফলাও... ( আ* ফলাহ.)। সৌভাগ্য, লাত। 

বিস্তীর্ণ, প্রাঃ--ফলাও কারবার। 

ফলান| ''ণ. (আ* ফুলান, ফলান )। অমুক। 

ফলার-.'ষ্য. (স* ফলাহার )। ফলাহার; অন্ন 

ব্যতীত অন্ত ভোজ্য ভোজন । ফলারিয়া, 

ফল্লার্যে "৭. (ফলার+ইয়া)। ফলার প্রিয় 

যার, প্রা--ফঃ বামুন। 

ফষ্টি-নষ্রি ..ষ্য,. (আ।* ফাকামন্তি। ফাকা-- 
অনশন; ফাকা মস্ত-যে ছুঃথেও প্রফুল্ল । 

ফটকি-নাটকি দেখ)। হান্ত পরিহাস। 

ফাটিয়া '.ফচ্কিয়!। 
ফস, ফম্-ফস..'বা, ( অনুকার শব । স* ফন্- 

ফস )। ফন শব্দেঃ শিখিলভায়, পঃ-ফস 

করিয়া! গিরা খুলিয়া যায়, মানুষও ফস 

করিয়া সভা হইতে উঠিয়! যাঁয়। ফস করে 

ব। ফম্ শবে খোলে যাহ।--ফন্কা, প্রা 

ফমৃকা গিরা। ফম্-ফস!,ফমৃ-ফসিয়।...ণ.ফন্- 

ফস করে যাহা, থম্-থসা। ফিম্-ফিস..*মুহ 

ফিস শবে, প্ঃ--ফিম্-ফিস করিয়া কথা 

কহা, ফিম্-ফিস করা_-ওঠঠদ্বার। কথা কহ! 

(6০ %1019261)। ফিনূ-ফিসা, ফিন্ফিসিয়া 

'**গ, ফিম্্ফিস শবে কথা কহে যে। 

ফিস্-ফিসানি-"মৃদু শ্বরে, প্রায়ই ওটার! 
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( কদ্বার নহে) কথাবার্তা, কুমন্্রণ! | ফুন্- | ন্ত...ফা, ( আ" ফম্দ্)। রস্তুশিরা কর্তন 

ফুস..'ব্য. ফুস্-ছুস শবে । ফুম্ফুস করিয়| | ফন্ত থোলা-রন্তুআাব নিমিত্ত শির! কাট।। 

কথাও দ্বার শবৌচ্চারণ। ফুস্-ফুসি ূ (সে কালের চিকিৎ্সা-বিদ্যায় ফন্ত খোল 

'"ষ্য. (স* ফুন্-ফুস )1 শ্বাসপ্রশ্বাসে যে 

অঙ্জা (10723) ফুসফুস শব করে। 

(হূম্-হ্স দেখ)।। ফেঁদ্-ফেঁস "ব্য. শরদী 
হইঠ্ে নিশ্বীসত্যাগের শবে | ফেঁস-ফেঁপান 

'*'ফেঁসফেঁস শকে; কুনান হেতু নাসিকার 

শবে। ফৌন্-ফৌস "বা. অধিক শরদী 

হেতু নিশ্বাস ত্যাগের শবে । ফৌস ''বা. 

সর্পের দীর্ঘনিশ্বাস শব, তর্জনশব্ব | 

ফস্ক! "ধাতু. (আ* ফন্খ__ভঙ্া, চুত্তিভগ্গ। 

কিংব। ফস-করা হইতে )। ফন্কাই--ফন্ 
করিয়া খুলি, গাঃ-গিরা ফম্কায়, বড়শীর 

মাছ ফদৃকায়। ফন্কান1। দৃষ্টান্তে। বু 
আঁটনি ফদৃক! গিরা, ফস্কা গিরার বাধন 

দূড়। 

ফসল-..ষ্য. (আঁ* কপল--খরত্ু, বিভাগ )] 

শস্তকর্তনকাল; শম্ত ৷ ফসলী .'শস্তকর্তন 

সম্বন্ধীয়, যেমন ফসলী সন-_-শস্তকর্তন- 

কাল হইতে যে ব্সর গণিত হয়) আকবর 

বাঁদসাহ ফপ্লী সন ১৪৭৮ শকে প্রবতিত 

করেন । এক্ষণে বার্দেশে ১ বৈশাখ হইতে 

এবং উত্তরভাঁরতে ১ চান্দ্র আশ্বিন হইতে 

গণিত হয়। বঙ্গে বঙ্গাবৰ নামে যে সন 

চলিতেছে, তাহা হিজরী ৯৬৩ বত্সর 

সহিত ফজলী মিলিত হই! আসিয়াছে। 

কাঠ ফদল "*শুক্ক থতুর শন্ত, রবী (স* রবি 

নহে) ফসল যাহার নিমিত্ত অধিক জল 

আবশ্তক হয় না। বর্ষার ফসল ' বর্ধা খতুর 

শত্ত ৷ ( আ* খরীফ ফদল)। ফসল যাচাই 
- *ক্ষেত্রের শত্তের মূল্য নিধারণ 

হইত )। 

ফাই-ফরমাইশ...ফরমাইশ দেখ। 

কাই..'ণ. ( ফীক হইতে)। ফাক, এাঃ- পর 

ফাই। (অশিষ্ট)। 

ফীই ফাই..'ব্য, (সৎ ভ্রম্ ধাতু হইতে )। ভ্রমণ. 

শবে, প্রাঃ ফীইফীই ঘোরা । 

ফাইল..'ষ্. (ই* 16)। কাগজ গাথিয়! রাখি- 

বার তার বা স্থৃতা; সাজান! গাথ! কাগজ । 

আদালতের নথীতে প্রবেশ, পাঃ-দরখান্ত 

ফাইল হইয়াছে-দপ্তরভূত্ত। ফাইলী' ৭. 

আদালতে যে অভিযোগাদ্র গৃহীত হইয়াছে। 

ফাইল..ষ্য, (ই* 010181)। ওষধের ছোট 

বোতল। 

ফাও, ফাঅ..'ষ্য. (স* ভাৰ | ভাৰঃ কিয়ালীলা- 

পদার্থেবু-মেঃ। হি" ফাৰ। ভাও দেখ। 

মুলোর অতিরিন্তু যে পণ্য দিবার রীতি 

আছে। 

ফাকড়া-.'ষ্য. (স* ফর্ষরীক। ম* ফকম্ী)। 

গাছের সবু ডাল; কাজের শাখা। 

কীক'*ষ্য. (স* ফক্ধিকা। স* ফল্স।অগার 

বাকা )। শূন্য স্থান, উন্মত্ত স্থান) তালের 

অনাঘাত গ্বান (হাল দেখ)। ফাকে-্ফাকে 

_ নির্জন গ্বান দিয়া, অন্যের অগোচরে । 

কাকে পড়।-শৃন্ত স্বানে। নির্জন খ্বানে 

পড়া, নিক্ষল হওয়! | ফাক-ফু'ক'*'( খুক 

উপচর শব্ধ )। শুন্য স্বান, ছিদ্র । (ফৌকর 

দেখ )। কীকা...গ. শুন্য; নির্জন ) অসার 
প্রাঃ-ফাঁক| কথা । ফাকি.“*য্, শৃন্ত সান? 

শূন্য অংশ, পরঃ_কীকিতে পড়ল না 



| ৬০৭ ] 

গাওয়া) হুক্ চূর্ণ (তু* হি* ফকী)। 

ধাকি-ভূঁখি-*'মিথ্য। ভুঁথি-তৌল বা পর- 
মাণ,মিথ্য। আচরণ বা কুট কৌশল । ফীঁকি- 
ফু'ঁকি..'(ফুকি_উপচর শব )। ফীকি- 

টাকি। 

ফাঁকা--ণ. (আ* ফক্)। পা, বি-বর্ণ, 

গ্র;ফাকা রং; নীরন্তু, এরাঃ--জর- 

ভোগের পর মুখ ফাকা হয়। ফাকাসিয়া, 

ফেকাসিয়া, ফেকাস্যে ''প. (ফাকা +সাঁ 

সাশ্তে+ইয়)। পাঞ্, বিবর্ণ, নানকাস্তি। 

ফাঁকি "ষ্য. (স* ফক্কিকা )। ন্যায়ের পুর্বপক্ষ, 

কূটতর্ক। 

ফীগ, ফাঁগু-"ষ্য, (স* ফন্।। প্রাচীন বা" 
ফাগু। ফান্প,ন মাসে হোলি খেলায় লাগে 

বলিয়া) আবীর-রঞ্জিত পালো (শঠি 
গুভূতির। চাঁটিগায়ে শঠী গাছের নাম 

ফল্গা )। 
ফাগুন..'ষ (স* ফাঁর ন)। ফান্স,ন মাস, গা 

ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি বাশ বলে তবে 

শীপ্ব উঠি (ডাকে )। 

ফাজিল...ণ. ( আ)। উদ্বৃত্ত, অধিক, জমা 

অপেক্ষা খরচ বেশী । ফাজিল-চালাক*ণ. 

অতিবুদ্দিধ | ফাজিলি.**ষ্য. ফাজিলের ভাব। 
ফাজিলামি...ফ্য. অতিবুদ্ধিতা, চালাকি। 

ফাট..'ধাতু, ( স" স্ফট ধাতু ভেদে )। ফাটি_ 
বিদীর্ণ হই, প্রঃ--পাক| বাঁড়ী ফাটিয়াছে। 
ফাটা ॥ কীকুড়-কাটা হওয়া .'কাকুড় ফল 

পাকিলে যেমন ফাঁটে, তেমন নানাদিকে 

ফাটা। ফাট "'ষ্য. বিদ্বারণ-সণ্ধ। ফাট-ফুট 

'*(ফুট উপচর শব )। ফাট। ফাটা-.*প. 
বিদীর্ঘ। ফাটা-টুটা...ণ. (সহচর শব্দ। তু" 

ম* ফাটকা তুটকা )। ভাঙ্গা ফাঁটা। ফাটা- 

ফুট! -.ণ. (সহচর শব্দ) ফাঁটা ও সচ্ছিদ্র। 

ফাঁটল..'ষ্য, (ফাঁট+ল স্বার্থে )। বিদারণ 

হেতু দীর্ঘ ছিদ্র। ফাটা...ধাতু. (ফাট ধাতু 
আস্তে )। ফাটান । 

ফাট..'ধাতু. ( স* স্ফট, ক্ণ্ট ধাতু বিসরণে)। 
ফাটি__ফুলিয়। বিস্তারিত হই, এাঃ--বিরীর 
দীল বাটয়া রাখিয়া! দিলে ভাল ফাটে (বায়ু 
বদ্ধ করিয়া )। ফট! ॥ ফাট|..'ধাতু, (ফাঁট 

ধাতু আস্তে )। ফাটান! । 

ফাটক.."ষ্য, (হি*। স* কপাট-_বর্ণবিপর্যয়ে 
পাটক-__ফাটক )। বাড়ীর বহিদ্বর (প্রায়ই 

ফটক)) কারাগার, 9: ফাঁটকে দেওয়া । 

| ফাড় “ধাতু (স* স্ষট ধাতু ভেদনে। ফাট 

ধাতুর বৃপাত্তর। সগ্রা* ব্যাকরণে স* পাট 

ধাতু হইতে সংপ্রা* ফাল ধাতু । ফাল ধাতু 

ও বা ফাড় ধাতু এক )। ফাঁড়ি__বিদীর্ঘ 

করি, চিরি, এ৪-"কাপড় ফাড়িয়। ছুই- 

খানা করা । ফাড়া॥ ফাড়া.."ধাতু. (ফাঁড় 

ধাতু আস্তে) ৷ ফাঁড়ানা ॥ (ফিড় ধাতু দেখ)। 

ফাড় ব্য. (স" ফ্ড _শব্বকল্প )) পাত্রাদির 

উদর, গ্রঃ--গলা তলা ফাঁড় আদি যতেক 

মাপ হবে*( দ্ধিকাঁলা )। হাড়ীর ফাড়-_ 

মধ্যবেষ্টন। 

ফাড়া ..ষ্য. ( স* গীড়া হইতে । ও* নাম ঘাটি 

--স* ঘাতি "। জ্যোতিষের গণনায় মৃত্যু- 

যোগ । ফীড়া কাটা-মৃত্যু না হওয়া । 

ফাড়ী-.'ষ্য. (স* পাটক হইতে 1)। গ্রীম্য 

বড় চৌকী। ফাঁড়ীদার '.বড় চৌকীদার, 
পূর্বে ইহারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করিয়া 

প্রহরীর কাজ করিত। ইহাদের অধীনে 

চৌকীদার--গ্রামগ্রহরী থাকিত। ফাড়ি- 
দ্ারি ''ফীড়ীদারের কাজ। 
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ফীদ...ফ্য. (স* বন্ধ) । রজ্জু প্রভৃতির বখন- | হর (ভাঃ)। ফাগরা, ফৌপরা'.'ণ. (ফাপ+ 

সাধন, গঃফাদ পাতা, ফাঁদে প1 দেওয়া; রা । ও* পোপরা )। শুন্ত, সচ্ছিন্ত্,। ১. 

কুট কৌশল ব! ফন্দি, গ্রঃ_আকাশে ফাদ ফৌঁপর! বাশ অর্থাৎ নিরাট নহে । ফাপা'"'৭. 

পাতা_-শৃন্টে শুন্তে ধরিতে চেষ্ট করা। ফাদ ্ফীত, বাঘু-হেতু স্ৰীত। পেট ফাঁপা 

..ধাতু, ফাদি-_হত্রাদ বীধি, প্রঃ | আমাশয়ে বার উৎপত্তি হেতু উদরের 

কাপড় ফাদা; আন্ত করি, গ্রাঃ-কাজ : ক্ফ্ীতি। ফাপা-"'ধাতু' (ফাপ ধাতু আস্তে)। 

ফাঁদ) প্রবন্ধ করি, প্ঃ-কথ! ফাদা। ফাপান।॥ (ভাপ দেখ)। 

কাদা ॥ কাদা .-ধাতু. (ফাদ ধাতু আস্তে )|  ফাঁবড়া "ধাতু, (স" প্রক্ষিগ্থ হইতে। প্রক্ষিপ্ত 

ফাদানা । __-পাথড়া_ফাবড়া | তু" পাড়া অপত্রংশে 

ধীদ...ফ্য. (স' বন্ধ হইতে স* ফ্)। ফাদের পাঁবড়ি, বাখড়া ৷ ও* ফোপাড় ধাতু । কৃত্বিঃ 

ঘর যেমন জালের; গোলাকার বস্তুর ব্যাস, লং--পাবড়ি, কৰিক£__ফাঁউড়।)। ফাবড়াই 

ষেমন হাড়ীর মুখের _ -গ্রক্ষিপ্ত করি, প্রঃ ঘরের চালে খড় 

ফাদ ..ধাতু, (স* স্পন্দন সপ্প্রা* বা*প্রা" ফাবড়া ইয়। ফেল! । ফাবড়ান। ॥ ফাবড়া ''ষ্য. 

ফন্দন হইতে )। ফীদি-_লাঁফাইয়া অতিকূম : যে বংশখণ্ড কিংবা স্বঃল কান্ঠ বেগে প্রক্িপ্ 

করি) ডিজ্আাই, গা৫--শত হাত পাচ | কর! হয়। আড়-ফাবড়। মার।--আড়ে_ 

ৃ 
| 

| 

| 
| 

ফলঙ্গে ফেঁদে যায় (মাঃ)-ফেঁদে_ফীদিয়।।। পাশে হইতে ফাবড়া নিক্ষেপ করা । পথদস্থা 

কাদা (বোধ হয়, কাদ। স+ বধ হইতে । | আড়-ফাবড়া ছুড়িয়া পথিককে ফেলিয়া 

কাদা _প্রারই ডিগবাজি খাওয়া, শূন্যে কা দেয়। ( বাশের পাৰ হইতে বোধ হয় না। 

করা, কিংবা ফাদের ভিতর দিয়া যাওয়া )। কারণ আড়-ফাবড়া অর্ধ পাব হয় 1)। 

ফানস-.+ষ্য, (ফা* ফানুস )|। দীপের কাঁচা ফাবড়।...পাখড়া ( অপভ্রংশে ) যেমন শিমুল 

আবরণ দীপ জালা কাগজের ঘর। উত্তপ্ত | ফাবড়া। : 

বাণ্প-হেতু এই ঘর শুন্তে উঠে।'(এই অর্থে, ; ফায়দ! ''ফয়দ! দেখ। 

প্রায়ই ফানুস )। পু ফীয়লা...ণ. (স* ক্ষার ধাতু বুদ্ধি,1লা ? 

কাপ...ধাতু, ( স প্র্ষায় ধাতু বৃদিধ ক্কীতি) | | ফলাও হইতে 1)! বিস্তীর্ণ । 

কাপি_স্ফীত হই, বর্ধিত হই, বাপ্পাদি । ফার (গ্রা) ''পার দেখ। সীমা ব1 স্বংলতার 

হেতু বর্ধিত হই, প্রাঃ জল পাইয়! মাটি] অপর পার।.*"ষ্য. ( স* ক্ষায় ধা হইতে )। 

ধাঁপয়াছে, ব্যবসায়ের ধনে লৌকট। ফাপিয়া | বিস্তার। ফারুয। দেখ। 

উঠ্িয়াছে। ফাঁপা ॥ ফাপ .'ষ্য. বাদ্পাদি। কা.থখতি ষ্য. আ" ফারিগখতি-ফাঁরখতি)। 

হেতু ক্ফীতি, পর১- মাটি ফাপ ধরা। ফাপর | ভাগচ্ছেদ। প্রাপ্তিশ্বীকার-পত্র, প্রঃ প্রজা 

...থু (ফাপ+র। তু" হি* ফীফড়_ছিদ্র)। : খাজনা দিয়া ফারকতি লইয়াছে। 

বুদদবশূন্ত, পাঃ__জমরাজা হইল ফাপর, ফারম..ষা, ( ই* গা )। ব্যবসাগী-গোষ্ঠী 

(শৃং পু) পলাইতে না পেয়ে ফাপর হৈলা । যৌথকারবারী, কোম্পানী ।""'য্ (ই" 
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10110) ওলখ্য আদর্শ, হুচী-টিহিত | ফীশিয়াছে। ফাশা, কাশ! ॥ ফাশা, কীশা.' 

বিবরণপত্র। ধাতু, ( ফাশ, ফাশ ধাতু আস্তে )| ফাশানা, 

ফারশ|..*ষা. (স* পরশু। হি* ফরস| )। যুদ্ধের: ফীশীনা | | 
কুঠারবিশেষ, বিস্তৃত-ফল! কুঠার। ফীশ.**ষ্য, (স* পাশ )। রজ্জুর পাশ বা বন্ধ । 

ফারসী..'ষ্য. (আ*)। পারসিক ভাষা, পারন্ত | ফাশী..'য্য. (ফীশ4ঈ)। পাশবপ্ধন, পাঁশ- 
দেশের ভাষা । প্রাচীন পারসিক ভাষ| সংস্কৃত: বশ্ধনে মৃত্যু, প্রঃ-_-লোকটার ফী হই- 
ভাষার সদৃশ ছিল । বর্তমান ভাষায় অনেক  যলাছে। ফাণী-কাঠ..'যে উচা কাঠ হইতে 
পরিবর্তন হইয়াছে, অনেক আরবী শব্ব ও ; পাঁশ লম্বিত থাকে। ফীশী-আড়া .য্য. 
আরবী ব্যাকরণ-হুত্র প্রবেশ করিয়াছে । ( ফাশী+আড়া )। পাশ দ্বার বধ করে যে 

ফারাক '*ণ. (ফা* ফরাখ )। বিস্তীর্, উন্মত্ত, : দস্থা। ফীশাড়য়া, ফেঁশেড়া ''যা. (ফাশ+ 
গ্রঃ--ফারাক জায়গ!। আড়1+-ইয়া__ফাঁশাড়িয়া)। ফীশী-আড়া, 

ফাল ..ফ্য. (স*)। লাঞ্জালের লৌহফলক। | প্রঃ_-কবিকঃ। 
( স* ফাল ধাতু ভেদে )। দৃষ্টান্ত, ছু'চ হয়ে | ফি-..ব্য. (আ*। তু" স* প্রতি ই* 96)। 
ঢোকা ফাল হয়ে বারানা। গ্রতি, ত£--ফি জন ছুই টাঁকা পাইবে, 

ফালাও.."ষ্য. ( হি" ফেলাৰ । আ* ফলাহ- ফি রোজ, ফি সাল, ফি বিঘা । 
লাভ হইতে? ফলাও দেখ )। বিস্তার, | ফি.'ষ্য. (ই*69)। কর্মের বেতন, শুক । 

গ্রঃ-কারবার ফালাও করা। ৭. বিস্তীর্। ; কোট ফি.'বিচারাঁলয়ে যে শুষ্ক দিতে হয় । 
প্রঃ__ফালাও আসর । ফিক-.“ষ্য. (স* স্ফিক্ হইতে )। কটিতে স্বাযু- 

ফালি.ষ্য. (স*ফালি-_কার্পাল বন্ত্রেরমেঃ। | আকর্ষণ, আক্ষেপ। ফিক-ব্যথা...্নাযু- 

কিংব। সংপ্রা* ফাল ধাতু ফাঁড়া হইতে )। . আকর্ষণ হেতু ব্যথ|। 
লম্বা সরু বন্ত্রথণ্ড, লম্বা! চেরা! কাপড় খণ্ড, | ফিকৃ-ফিক ''ব্য. ফক্ ফক দেখ। 

প্রঃ-কাঁপড় ছিড়িয়া ফালি ফালি হইয়াছে? ফিক." ধাতু, (প* প্রবক্ষিপ ধাতু। হি* ফেক, 
দীর্ঘছেদ, প্রাঃ-কুমড়ার ফালি। জালের! ও* ফিঞ্া ধাতু)। ফিকি-_ুরে প্র্ষিপ্ 

ফাঁলি__জাল দেখ। ৷ করি, প্রঃ-আড়! হইতে গামছ। জলে 

ফাল্ত, ফাল্তো। 'ণ. (ও* ফালুত, হি* ম*! ফিঁকিয়া দেও। ফেঁকা॥ ফিক "'ষ্য, বেগে 

ফালতু । ফেলিত-_ফেল| হইতে )। পর-] উৎক্ষেপ, বহি্গমন, প্ঃ--ফিক দিয়া রত্ত 

ত্যন্ত, বৃথা, প্রঃ--ফাঁল্ত কাজে ঘোরা-যে | পণ়তেছে। ফেঁকা"'ধাতু, (ফিক ধাতু 
কাজে ফল নাই, ফাল্ত ফাল্ত খরচ করা: আস্তে )। ফেঁকান|॥ 

নিক্ষল বাঁ পরিত্যন্ত কাজে খরট। ফিকা.'.ণ' (ফাঁকা দেখ । তু" স' পিঙা। হি 

ফাঁশ, ধীশ "৭. (ফা ফাদ)। প্রকাশিত, ; ফীকা)। পাগু/বর্ণ, বি-বর্ণ, প্রাঃফিক! 
প্রঃ কথা ফাঁশ করা। ফাশ, ফাশ..'ধাতু, | লাল-_আরন্তু। 

ফাশি, ফাশি-_বিদীর্ঘ হই, গাঃ--কলশী | ফিকির...য. (আ* ফিকর)। উপার়চিন্তা 
৭৭ 

লি স্িল 
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কৌশল | ফিকিরমন্ত''ণ. (যা* ফিকরমন্দ)। | ফিট...ণ. (স* ক্ফিট ধাতু আবরণে )। স্- 

চিন্তাশীল, উপায়কুশল। ফিকিরবাজ .. ৷ পরিচ্ছয়। ফিট বাবু.*'লম্বশাটপটাবৃত | ফিট- 
(যা*)। ধূর্ত। ফিকিরী...৭. ধূর্ত । 

ফির, যয. (পতু* 90118 5 ০০016-০8149 

প্রেমারা খেলার শব্দবিশেষ। 

বিজ্জা...ফা. (সঃ ভূঙ্জা হইতে অর্বাচীন স* 
ফিগ্ক। যথা, কলিষাতৃঙ্াধৃম্যাট-_ 

| 

অঃ1 ভূগ্া ইব কাঞ্চগ ভূঙাঃ ইতি | 

অঃটাঃ| ব্বিভতনুরাগমিতি ভূ ধাতু গ।. 

হি* নাম পতরিজ্ঞা, পত্রিজী । ও" কাঞ্জল- 
পাঁতি-_বাঁ* কাজললত! )। শীখাশ্রয়ী বর্গের 
১৫১৬ আঙ্ল দীর্ঘ চকৃ-চক! কৃষ্ণবর্ণ 
পক্ষীবিশেষ (৭77৩ 10180 ৫19790, 

[)10:0105 ৪6৩1)] লেজ দুই ভাগে বিভন্তু | 

গাছের ডালে গোরু বাছুর ছাগলের পিঠে 

বসে, পৌকা খায়। তীরবেগে উড়তে 

পারে। ফিচিং-ফিচিং ডাকে । নীল ফিঞ্গা 

'*“ফিঞ্জা| তুল্য, কিন্ত, উপরের পালখ নীল- 
বর্ণ নীচের পাংশুবর্া। বনে থাঁকে। 
(1)1078109 10101080059 )। ফিস্ভী। 

'*ফিঙ্ঞার পুচ্ছের আকারে কাট! কাঠ। 

ছুই আঙুলের মাঝে অন্ঠ হাতের এক 

আঙ্াল লম্বালঘ্ব গ্রবেশ কবাইলে যি! 

হয়। এই আকারে এক কাঠের মাঝে অন্য 

কাঠ আঁটিতে হইলে যিগু। করিতে হয়। 

ফিচাল...ণ. (ফাজিল কিংব!| ফিকির হইতে )] 

ধূর্ত শঠ। 

ফিট.“'ধাতু, (সং স্ফট ধাতু বি-সরণে। ও* ম* 
ফিট ধাতু মোচন, বিসর্জন । বা*তে ব দাচিৎ 
আছে । ফির, ফাট, ফেট ধাতু দেখ) । ফিটি 
__মুক্তু হই, খুলি, প্রাঃ__স্থৃতা ফিটিয়াছে_ 
জড়ান! খুলিয়াছে। ফেট|। 

] 

] 

| 

ফাঁট...ণ. (ফাট উপচর শব্দ )। সুপরিষ্ছনন। 

ফিড়, ফিড়"'ধাতু, (স* স্ফিট, ফিট ধাতু 

হিংসায়। ও* ফেড় ধাতু )। ফিড়ি--বলে 
বহিষ্কৃত করি, টাঁনিয় বাহির করি, গ্রঃ-. 

গোঁরু চালের খড় ফিড়িয়! খাইতেছে 

ফাঁড়িয়! চালের খড় (কবিকঃ--বোধ হয 

ভুলে ফাড়িয়! | (ও* ম* ফিট ধাতুর প্রায় এই 

অর্থ)। ফেড়া, ফেঁড়া॥ ফেড়া, ফেঁড়া.." ধাতু 

(ফিড়, ফিড় ধাতু আস্তে )। ফেড়ানা, 

ফেঁড়ানা | 

: ফিতা... (পতি 8--01))01)। পৃথক 
বোঁনা বন্ত্রপটা বা পাড়। 

 ফিন--ৰা, (বোধ হয়, ফুল কিংবা স্ৰ)লিজা 
হইতে )। শ্বেতপু্পবথ প্রকাশে, প্রাঃ 

জোছনায় ফিন ফুটিয়াছে_-যেন চারিদিকে 

শাঁদা ফুল ফুটিয়। আছে। 

ফিন্ফিনা ' ৭. (ষ* বিন্দু হইতে)। বিদ্ু- 

বিন্দু আকাঁবের, প্ঃ_ফিন্ফিনা বৃষ্টি) 

ফিন্ফিন। কাঁপড়--যে কাপড় এত পাতলা 

যেন বিনুযোগে নিমিত। ফিন্ফিন "ৰা, 

বিন্ুপুঞ্জ আকারে। 

ফিন্কি "যয (স* বু লিষ্ট) । ক্ক-ঘিজ্া, ৫4- 
আগুনের ফিনকি উঠে। 

ফির "ধাতু, (হি ম*-তে ফির, ও* ফের ধাতু 

বা* ফির ধাতুর অর্থে আছে। সং যর) সর, 

কট, দ্র, ক্কল ধাতু এক। অর্থ, ক্র 

গ্রকাঁশ, দীপ্তি, সঞ্চলন, কম্পন। এই কল 

ধাতু হইতে ফির ধাতুর সব অর্থ আদে না। 

স* গ্রত্যাবৃত্ত শবের অর্থ বা* ফির ধাতু? 

আছে। হয় ত প্রতি--উপপর্গ হইতে ফির। 
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তু* পর ধাতু )। ফিরি- প্রত্যাবৃত্ত হই, 
প্রাঃ-ফিরিয়। আইস, ওা$--ফিরে যদি 

দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে (ভাই--পুনর্বার 

দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়৷ দ্েখিবে কি?) 

পরিবন্তিত হই, প্রাঃ_-নদীর ঘোলা জল 

ফিরিয়াছে-_নির্মল হইয়াছে; মলমুন্ত ত্যাগ 
করিয়। আসি, প্রঃ-বাঁহো প্রআাব 1 

ফেরা। ফেরা॥ ফের..ষ্য. পরিভ্রমণ ) 

বিশ, প্রঃ_-ফেরে পড়! | ফের-ফার...ফ্য. | 
(ফার-_প্রচর শব্দ)। পরিবর্তন, একের স্বানে | 

আহ্র স্বাপন। ফেশা-ঘোরা '*ষ্য, (সহচর | 

শ্দ)। গ্রত্যাবতন, বৃথা ানাগনা। 

ৃ 
বা 

ফিরা, ফেরা. *ধাতু, (ফির ধাতু আস্তে )। 

ফিরীন, ফেনা ॥ ফেরা-ফেরি : পাঠাইয়া 

আনা, আনিয়! পাঠানা। স্থৃতা ফেরানা, ৷ 

ফিরানা...এক নাঁটাই হইতে অন্য নাটাইতে : 

। আনা । (হি পির ধাতু । ফিট ধাতু ত্রেখ)। | 

৭) ফিরে "বা. পুমর্বার | ফের দেখ । 
ফিরকী-"যা, (ফির ধাতু হইতে । ফির+ কীল?)। 

জালানার কপাট বদ্ধ করিবার কাষ্ঠথখ। 
হা ঘুরিতে পারে ।"*'ণ. এক ফের বা পু 

আছে যাহাতে, প্রঃ--ফিরকী টগর) গেঁদা। 

ফিরঞা, ফিরাঞ্গি.**ফিরিজী দ্রেখ। 
ফিরিঙ্ীী...ষ্য, ( ই* 12101 হইত । ভাঁব- 

প্রকাশে ফিরঞ্াাধিকারে ফিরঞ্ারোগ 

চিকিৎসাদি আছে। “ফির্তাসংজ্ঞকে দেশে 

বাহুলোনৈৰ যদ্ভব্েৎ। তম্মাৎ ফিরা 

ইত্যুক্তে। ব্যাধির্বাধিৰ্রিশীরদৈ ॥ ফিরঙগ- 
স্ত্রী ফিরঞ্সিনী।” ভাবপ্রকাশ-কারের সময়ে 

(প্রা টারিশত বৎসর পূর্বে) ফিরিজ্গীরা 

নির্মাণেও তেমন ছিল। হৃর্য্যসিদ্যাস্তের 
টাকাকাঁর রঞ্জানাথ ( বারাঁণসীবাসী, ১৬২৫ 

শকে_ ১৬০৩ থিষ্টাকে ) লিখিয়াছেন, 

“ইয়ং স্বয়ংৰহৰিদা সমুদ্রান্তরিবীসিজনৈঃ 
ফিরঞ্গাখ্যৈঃ সম্যগত্যন্তেতি 1” প্রথম স্বয়ং- 

বহ যন্ত্র( কালনির্দেশক ঘড়ী) এ দেশে 
নিষ্িত হইয়াছিল । ফিরিগুীর৷ সে যন্ত্রের 

উন্নতি করিয়াছিল । পাকরা্জ-প্রন্থে ফিরগা- 

রোটা-_পাঁওরোটা--ব্ধিত হইয়াছে । বা 
গ্রশ্থের মধ্যে-_-কবিকঙকণে ফিরাঁঙ্গ শব 

আছে । ভাঁবগ্রকাশ-বাঁর ভাবমিশ্রের নিবাঁস 

ভারতের উত্তর পশ্চমে ছিল) অতএব 

বঞ্জাদেশ হইতে ভারতের পশ্চিম পর্যস্ত 

ফিরঞ্ারোগ ব্যাপ্ত হইয়াছিল )। ইযুরোপের 

খিষ্টান জাতিবিশেষ। প্রথমে ইহারা পতুগীজ 

দন্্য ছিল। এদেশী নাঁরীর গর্ভে ইহার! যে 

সম্তান উৎপাদন করিয়াছিল, তাহাদের 
ংশধর এখন ফিরিঞ্জী নাম পাইয়াছে। 

চাটিগা, নোয়াখালী, বাথরগঞ্জে-_এই তিন 

জেলায় ইহাদের অধিক বাস আছে । বহু 

দ্রিন হইতে গ্রীম্য নারী ফিরিজ্ী লোটন 

(কবরী) বীথ্ধিয়া আমিতেছে। ফিরিঙীর স্ত্রী 
এখন মেম, ফিরিঙ্ী এখন সাহেব নাম 

পাইতেছে। 

ফিরিস্তা, ফিরিস্তি .'ষ্য. (ফা* ফেহরিস্ত্)। 

তালিকা, ফর্দু। 

ফিরোজা ...ষ্য. (ফা* ফীরোজ! | স* পেরোজ )। 

তুরুক্ষমণি। পেরোজা দেখ । 

ফিল -.ফ্য. (ফাঁ* ফীল, গীল। স* পীলু)।হস্তা। 

পিল দেখ। 

এই কুৎসিৎ ফিঞ্া-রোগের ( উপদংশ ) : ফিস-"'ষ্য. ( ই* €৫3| ফি শবের বহ্বচনে )। 
অহ যেমন প্রণিদ্ধ ছিল, জ্যোতিষিক যন্ত্র বেতন। 
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কু. ধাতু, (স* শ্ফ,ট ধাতু বিকাশনে, ভেদনে)। | ফুকর যা. স* তৃক। বথা, ভুকং ছিদ্রেট 

ফুই-_খুলি, গুঃ-_ফুয়ল কবরী (ভ্ঞানদাস) 

--ফুইল। (অগ্রচলঃ)। 

কুইক." ফিন্ফিন,পঃ-ফুই-ছু ই বৃষ্টি। 

কালে চ--মেঃ।ভৃক+র-_ভুকর--ফুকর)। 

প্রাচীরাদিতে ছিদ্র বা খোপ, গঃ--ছাতের 

ফুকরে পাখী বাস! করে। 

ফুঁক, ফুক, ফুঁ""“ষ্য, (স' ফুৎকার। বা* ফুঁ; ফুকার, ফুকর.**্ধাতু, (স* ফুৎ্কার হইতে। 

ফুক, ও ফুক, হি ফুক, ম* ফুঁক। চারি- 

ভাষাতে সান্ুনানিক। অনুকার শব প্রায়ই 

সানুনাঁসিক হয়)। ওষঠ-পুট দ্বারা বায়ু প্রেরণ। 

প্রঃ +বরিষ| বাঁদলে উনানে পাড় ফুঁক 

(কৰিক£), এই রদ্ধে, ফুক দেহ (জ্ঞানদাস)। , 

ফুঁক পাড়া-__বহুক্ষণ ধরিয়া বাঁষু প্রেরণ ৃ 

করা। বীড়-ফু'ক.''তত্্ম্ত্র উচ্চারণ করিয়া 

ফুঁক দিয়া ভূত-গ্রেতাদি অপদারণ। ফুঁক 

ধাতু, ফুঁকি-ফুঁক দিই, বায়ু প্রেরণ 

করি, গ£_ফুঁকে উড়াইয়। ভাঃ) ফুৎ- 

কারে নষ্ট করি, অপব্যয়ে নষ্ট করি, প্রা. 

টাঁক। ফু*কিয়া দিয়াছে । শি্া! ফৌকা! ** | 

অস্তোষ্টি কিয়াতে কীর্তনগানে শিঞ্জা। 

বাঁজানা হয়। ইহা হইতে মরা (অশিষ্ট)। | 

ফু কনী..*যে নল দিয়! বাযু প্রেরণ করিতে | 

পারা যায়, চোঞ্া! ৷ ফুকা ছুধ-.'(কলিকা ঠা) | 

নিষ্ঠুর গোপাল গাতীর গর্ভীশয়ে বায়ু প্রেরণ । 

করিয়। দুধ বাড়াইয়া! যে দুধ পাঁয়। ফৌঁকা 

,*ধাতু, (ফ্ঁক ধাতু আস্তে )। ফৌকানা | 

ফু*ক.*'ধাতু, (াড়ে গ্রা* | হি" তুক ধাতু। তুক 

ধাতু দেখ )। ফুকি-_ফুটি, বিধি, পা 

পায়ে কাটা ফুঁ কিয়াছে। ফেক ॥ 

ফুক, ফুক্-ফুক ''ব্য. (স* ফুত্কাঁর হইতে । 

ফকফক দেখ)। ফু শবে, গ্র;_-পাখী 

ফুক ধরিয়া উড়য়া গেল) অগোচরে 

 পলায়নে, প্রঃ" লোকটা ফুকফুক করিয়। 

আঁদিতেছে, যাঁঃঠতেছে। 

| 

| 

1 

1 

কিংব। ফুকর--গোল ছিদ্র হইতে। ওঠ 

দ্বার! ফুকর করিয়া! আহ্বান-_-ফুকারা ৷ হি* 

পুকার)। ফুকাঁরি-উচ্চৈস্বরে আহ্বান 

করি, প্রঃ -বাহিরে ফুকারে লোক (চৈঃ) 

ফুকাঁরা ॥ উচ্চৈস্থর, পাঃ_-কাঁন্দি ফুকার 

করিল (চৈঃ চঃ)। ফুকারিয়া কাদ|__উচ্চ শব 

করিয়! কাদা । (আহ্বান অর্থে অপ্রচলঃ)। 

ফুট...ধাতু, (স" ক্ফুট বিশরণেত ভেদনে, 

বিকশনে, ক্ফোটনে )। ফুটি_স্কুটিত হই, 

গ্রঃ-থই ফোটে, ফটক! ফোটে; বিকশিত 

হই) ৫18__ফুল ফোটে) বিদ্ধ হই, গা; 

কাট! ফোটে; ছিদ্র হট, প্রঃ হাড় 

ফুটিয়! গিয়াছে। ফুটা, ফোটা ॥ মুখ ফুট 

কথা কহা-মুখ বিকশিত করিয়া, ন্দষ্ট 

করিয়া | বুক ফাটে ত মুখ ফাটে না অন্তরে 

জাল! থাকিলেও বাক্যে প্রকাশ নাই। ফুট 

'ষা, ক্ফোটন, গাঃ--তাপ পাইলে গুড়ের 

তেলের ফুট ধরে) প্রয়োগ নিমিত্ত সামান্ঠ 

গঁধধ ( স* পুট হষ্ঈটতে ?)। ফুটনা''খাদার 

সৌন| রূপা! গলাইয়! টালিবার সময় যে বায় 

ক্ফোট গন্মে। ফুট-কলাই ''তাজা মটর 

কলাই। ফুটকী-''বিদ্দুচিহূ, প্র 

নীচে ফুটকী দিলে র হয়। (ফোটকা-ব 

চি ফুট. (সং টি বটি নিজ 

র্কটাশন্তে-_মেঃ )। ুষ্াগদিবর্গর কৃ 

ফল-গ্রতানীৰিশেষ (08091015 11610) 

$81. 01017010108 )1 কীকুড় সদৃশ ফগ। 
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কিন্তুলহ্৮চিকণ,হরিদ্রা ও হরিতবর্ণমিশ্রিত। 

পাকিলে ফাটিয়া যায়৷ প্রঃ--ফুটি হেন মাটি 

ফাটে (ভাঃ)। ফুট। **ষ্য. ক্ফোটন। ণ. ছিদ্র- 

যুক্ত, মেমন ফুট! হ্াড়ী। ফুটা-ফাটা '.৭. 

(সহচর শব )। ছিত্রযুন্তু ও ফাটা । ফুট-ফুট 

“বা, বাযুজন্য স্ফোটন শবে, প্রাঃ. 

অভীর্ধে পেট ফুট-ফুট করে? স্ৰ)ট বা প্রফুল- 

ভাবে, গঃ-:ছেলেটি ফুটুফুট করিয়! 

চাহিয়া আছে। ফুট-ফুটা, ফুট্ফুটয়া, ফুট্ 
ফুট্যে...ণ. প্র. সু্রী। ফুটা, ফোট। "* 
ধাডূ. (ফুট ধাতু আস্তে) । ফুটানা, ফোটান।॥ 

ফুট..ষা. (ই* 0০০$)। ইংরেজী মাঁপবিশেষ, 
১২ ইঞ্চি পরিমাণ | ফুট-বল যা, (ই* 
1০০61 )। প| দিয়! ছু'ড়িবার বায়ুস্ফীত 

গোলক, এইরূপ গোলক লইয়! খেল! 

ফুট-পাধ..ফ্য. (ই* (০০৮০৪) । (স*_) 

পদ্যা, পায়ে চলিবার পথ । 

ফুড়, ফুঁড়...ধাতু, (স* ক্ষট, ক্ফণ্ট, স্ফুৎ 
ধাতু ভেদনে )। ফুড়ি, ফুঁড়ি_বিদধ করি, 

প্রঃ-_গাজনে সন্নাসী জিব ফোড়ে; ছিদ্র 

করি, ফোঁড়ে হইলে সংশয় (কবিকঃ)। 

ফোড়া 1 তুলা ফোড়। . ( স* তুলম্ফোটন)। 

আছাড় ব! ছড়ী দিয়! তুল! গ্রসারণ। ফোড়া 

'**ধাতু, (ফুড় ধাতু আস্তে )। ফোড়ানা ! 

ফুড়-ফুড় ''ব্য ফুড় শবে (প্রায়ই ফুট্ফুট 

কিংব। ফুর্-ফুর)। ফুড়।ৎ-ফুড়,ৎ-*'ব্য. 

(ফুড়+অৎ। ফু-উ আছে বলিয়৷ অং 

স্বানে উৎ)। ফুড়ফুড় শবে, যেমন হুকাতে 

তামুক খাইবার মময়। ফুড়,ং, ফুড়।ৎ-''ব্য, 

ফুড় শবে, াঃ--পাখী ফুড়,ং করিয়া 

উড়িয়া! গেল। 

ফুপ ধাতু, (ফাপ ধাতুর হুগান্তর)। ফু পি 

ফুরসৎ ্ ষ্য, 

স্ফীত হই, পা৫_কেহ যদি পিট নেয় ফঁপে ও 
ফৌঁপে গা (মা--পিট নেওয়া প্রতিতবম্্ী 
হওয়! | ফুঁপা, ফৌপা ॥ ফুঁপা, ফৌপা., 

ধাতু, (ফুপ ধাতু আস্তে) ফৌপাই__ 
স্ফীত করাই,প্রঃ- ফৌপাইয়া ফৌপাইয়া-.. 

ফুঁপিয়ে ফু পিয়ে_কীদ1--পেট ফোলাইয়া। 
কাজেই দীর্ঘনিশ্বীস লইয়! ৷ ফৌপান! ॥ 

ফুপা . "যা, (হি* ফুপ্ফাঁ। সং পপুঁ-ধাত্রী__ 

শব্বকল্পঃ)। পিসা। স্ত্রী' ফুগী-পিসী। 

( মুসলমা'নী ভাষায় )। 

ফুপি, ফুঁপি “ষ্য. (স* পুষ্প হইতে। সং্প্রা* 

প্রাচীন বা* পুপ্ফ )। নুতন বস্ত্ের স্থতার 
অগ্রভাগ (পাটের কাঁপড়ে অধিক উঠে) 

বাজু তাবিজ গ্রভৃতি অলঙকারের পৃম্পাকারে 

রচিত লম্বত সৃত্রগুচ্ছ 
ফুফু ..ফ্য. (স* পপু ধাত্রী )। ধাত্রী | (মুসল- 

মানী ভাষা )। 

ফুরকনা ''ষ্য. (স' স্ফোটক +ন! ুদ্রার্থে )। 

ক্ষুদ্র ক্ষোটক (ফোড়া নহে), গীড়ক। 

ফুরণ .'ষা. (স* পুরণ) | চুক্তি, নির্দিষ্ট কাজের 
মূলা। (ফুরা ধাতু দেখ)। 

(আট*)। অবকাশ, প্রাঃ 

এখন ফুরসৎ্ নাই ; বিদবায়। 
ফুরা ..ধাতু, (স* পুর্ণ, পুতি হইতে)। ফুরাই_- 

পূর্ণ হই, সমাপ্ত হই, গঃ__আমার কথাটি 

ফুরাল। ফুরান। 1 ফুরান-''কাজ পুরথ করি- 

বাঁর মূল্য বা বেতন) পূর্ণ করিবার 

বেতন। ফুরান করা--কাঁজ পূর্ণ করিবার 

বেতন নির্ধারণ । ফুরানিয়া '-গ. (ফুরান+ 

ইয়।)1 যে কাজ চুকৃতি করিয়া লওয়। 

হইয়াছে। 

ফুরুশ...ধ্য, (1)। ধাতক্যাদি-বর্গের উদ্যান 



[| ৬১৪ ] 

জাত পুষ্প ক্ষুপবিশেষ (1[4826150091018 

10108 )। ফুল বড় বড়, লাল, তার 

কিংবা শাদা, বর্ষ। আরন্তে ফুটে। ফুল 

ষট্দল কুঞ্চিতধার। কেশর অনেক। 

ফুতি-ষা, (সং স্দুৃতি)। ক্কুতি, উল্লাস। 
ফুল ..ধাতু, (স* ফুল ধাতু বিকাসে। তু* স*। 
কর স্ক,লধাতু গ্রকাশে,স্ক,ট ধাতু বিকসনে। 

ফল ফলে, কিস্তু, ফুল ফৌলে না, ফোটে )। 

ফুলি_পুম্পিত হই, ওঃ ধাঁনগাছ ফুলি- 

যাছে; ফুল্ল বা স্ফীত হই, প্রাঃ-আঙাল 

ফুলিয়। কলাগাছ, পেট ফুলিয়! ঢাঁক। ফুলা, 

ফোলা ॥ ফুল ..ফ্য. (স* ফুল্প। কিংবা বা, 

| 
| 
1 

ৃ 
। 
। 

1 

] 

ফুল ধাতু হইতে )। যাহা গ্রাফুল্প হয় বা. 

ফোটে, বৃক্ষের পুষ্প; প্রীথম জ্ীরজঃ, গা 8. 

ফুল দেখ; গর্ভপোষণী (স* অমরা। 
80617011001 0150610 )) দেহের 

শ্বেত কুষ্ঠ বা ধবল রোগ? বৃষ্দ-পু্পাকাঁরে 
নির্িত স্বর্ণাদির ভূষণ, গ্তনারিকেল- 

ফুল মাথার ফুল) বস্ত্রাদিতে রচিত পুণ্গা- 

কৃতি ফুল তৌলা, পাড়! - বৃক্ষ হইতে পুষ্প 

মৌচন) ফুল ছেঁড়া - পুষ্প ছেদন | বিবাহের ৷ 

ফুল ফোটা-বিবাহরূপ পুগ্ গ্রীসব হওয়া । 

ফুল দেওয়-_-দেবের চরণে অর্পণ। ফুল 

চড়ানা-__দেবের মন্তকে স্বাপন | ফুল গড়া 

"দেবের সস্তোষ জ্ঞাপনার্থে মস্তক হইতে ; 

পুপের পতন) প্রন্থুতীর জরায়ুফুলের 

বহিরাগমন | ফুল ধরা-বুক্ষে পুপোদ্গম) 

গর্ভ হওয়| | ফুলকপি ''কপি দ্রেখ। ফুলকা 

'**্ষ্য. মাছের শ্বাস প্রশ্বামের অঙ্জা (৪1119) 

(লাল চিরনীর মন বলিয়! )) পুষ্পমঞ্জরী, 

. গ্রঃ-শর-ফুলকা। .". ফু, প্রাঃ _ফুলকা 
লুচী। ফুলকারী ''ষ্য. (হি*)। কাপড়ে 

ূ 

ৃ 

তোল! ফুল। : ফুল-খড়ী '.খড়ী দেখ। 
ফুল-ছূড়ী...পুষ্পিত বৃক্ষের অনুকরণে শোলার 

পাতাফুলংুন্তু গাছ (ছড়ী-গাছ)। 
ফুল-টুকী যা. শাখাশ্রয়ী বর্গের অতি 
ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষ ([0189-21105 )। 

এত ক্ষুদ্র যে হাতের মুঠাঁর মধ্যে লুকাইতে 

পারা যায়। ঠোট লম্বা ও গোল। ফুলে 
বসিয়া মধু থায়। ছোট বলিয়! টুকী, 
মধুগায়ী বলিয়া ফুল। প্রঃ-ফাদভাঙ। 

ফুল-টুকি কুল মধু খায় (মা:)। ( ফীদতাঙ 

কোন্ গাধী?)। ফুল-দোল -'শ্রীকুষের 
দোলন-যাত্রাবিশেষ। ফুলধন্ু, ফুলশর .. 

কন্দর্প, কন্দংপর ফুলময় ধন, ফুলময় বাণ। 

ফুল-বড়ী ছোট ফৌল! বড়ী বা পিষ্টক- 

বিশেষ । ফুল-বাঁড়ী...( স* পুষ্পবাটিক)। 

পুস্পোদযান। ফুল বাতাসা-.'ফুল্প বাতাদ। 

(বাঁতীসা দেখ )। ফুল-বাবু ''বেশতৃষায় 

প্রফুল্ল ধনীসন্তীন। ফুলম্-পীড় ''ফুল- 
বিশিষ্ট পাড় (বস্ত্রের)। ফুলমূ-পাঁড়িয়। 

ফুলম্-পেড়্যে * ফুলম্পপীড়বিশিষ্ট । (ফুল 

_ফুলম্ সখ বুপদেওয়া শষ )। কুল-শয্য 

''বর-কন্তার পুষ্পশষ্যা | ( পুষ্প-শযযা হইতে 

জানা যায় যে, সেকালে ?গৌরী' বন্ঠা 
বিবাহ ছিল ন1! বাঁস-ঘরে শিশু কন্ার সহিত 

কিংবা বালক বরের সহিত হান্তপরিহাস 

কদাপি সঙ্জাত হয় না । বাসর দেখ ।)। 

ফুল-শোলা-**শোল! দেখ । ফুলা, ফোলা.” 

ণ. ন্কীত। ফুলারী, ফুলরী-..ফ্য. (তু* হি" 
ফুলারী)। ভাজ। ফোলা বড় বড়ী বা মিষ্ট 

বিশেষ! ফুলারু .'গীত বা! শ্বেতবর্ণ জমিতে 

লাল ফুল-তোঁল! বস্ত্র) রঙ্গিন বন্ত্ীবিশেষ! 

ফুলী**ষ্য, পুণ্পমঞ্থী, প্ঃশরুণা। 
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দৌঁড়ী ক্র সত জড়াইঙ। পি্খ। 

(কেঁড়ো-_যাহার ভিতরে কাঠি খাঁকে); 

চক্ষুরৌোগবিশেষ,  গঃ- প্রবোধচন্দ্রিক|। 

(অগ্রচলঃ) (সৎ পুষ্পক)। ফুলেল-.ষ্য. 

(ফুল+তেল-ফুলেল। ত লুপ্ট)। ফুল দ্বার! 

স্থবাসিত তেল। (ফুলেল তেল-ফুল্স'তেল 

ূ 
ৰ 
র 
্ 

তেল। সুতরাং তেল শব্বযোগ অনাবশ্াক র্ | 

হি* ফুলল)।  ফেকাসিয়া, ফেকান্তে ''ণ. 

ফুল ''ণ. (ই* 11) )। পূর্ণ বা পুর গঃ--ফুল | 

পঞ্জকাঁ, ফুল পীঞ্জি_বৃহৎ পীজি, যাহাতে 
লম্বা ৃ সব সংবাদ আছে। ফুল মোজা ' 

মৌজা । 

কুলুট "যা. (ই* 1009 )। যে বাশী পাশে ফুঁক 

দিয়া বাজাইতে হয়, মুরলী। 

কুদৃকড়ি, ফুস্কুড়ি "'ষ্য. (স* স্কোটক-কলি। 

তু" মণ ফুটকল্ঠী )। ক্ষুদ্র ক্ফোট। 

ফুম্-কুন্...ফদ্ফদ দেখ । ফুদ্-ফুসি ''ষ্য. (স* 

ুন্ফ,স,ফুপ্ফুম্ )। বক্ষে রক্ষিত 'প্রাণবাষুব 

মঁশয় (10153 )। ফুন্-ফান..'ষ্য. (ফাস, 

_উপচর শব্ব )। গোপন পরামর্শ। 

দুলা "*ধাতু (চারি ভাষাতেই ফুসল!। ফুন্-ফুপ 

করিয়া শৈলী? ফুম্শৈলী-ফুন্-শলা 

ফুদলা1)। ফুসলাই-_ফুদ্-ফুদ করিয়া! 
মন্ত্র! দিই, কুমন্ত্রণ। দিই । ফুসলানা ॥ 

ফেউ.'ষ্য, (স* ফেবু-শৃগাল। যথা, ফেবু 

ফেরবজঘুকাঃ__অঃ। ফে ইতি রৌতি-- 
ফেবু) ফে ইতি রৰৌইম্য--ফেরৰ | ফে রব 

করে বলিয়া ফে। বা*তে ফেউ )। শৃগাল। 

(শিয়াল না ক্ষেপিলে ফেউ ডাঁকে না। 
ক্ষেপিলে কুকুরের মতন ঘেউ-ঘেউ বা ফেউ- 
ফেউ ডাকে )।-'ফেউ ডাকা ক্ষিগ্ততার 

লন্গণ প্রকাশ কর! । 

ফেকড়া-.'ফাকড়। দেখ। ফেবড়ী..য্য. (তু 
ম* ফাকল্ঠী)। ক্ষুদ্র শাখ।। 

ফেকা, ফেকো."ফ্য. ( স* ফন্ব_ফীগ, কিংব| 
ফাঁকি-চুর্ণ হইতে )। অত্যস্ত কায়িক 
কিংব। মৌখিক শ্রমজাত শুষ্ষ থুখু, গঃ-_ 
ফাফর হইন্থু দেখ মুখে উড়ে ফেকে (ভাঃ)। 

ফেকা, ফেকো উড়| __শুফ থুথু বাঁহির হওয়| | 

(ফিক14সা-- 
ফিকাদা1+ইয়!। স*পিজ্জা।-হরিদ্র । পিজা 
+সা1ইয়।__হরিদ্রা সাদৃশ্তবিশিষ্ট । রাড়ে 

ফিক! রং, কিন্ত; ফেঁকাসিয়া নহে। স* 

পিঙাশ বাঁ" পাঞ্জাশ। ইহার রূপান্তর ? আ" 
ফাঁক! হইতে ?)। আপাগু,র, ঈষৎ হরিদ্রা- 

বর্ণ। 

 ফেচ্ফেচ ' ফচ্ফচ দেখ। 

 ফেচাং "'ষা, (স* গ্রব্ধ হইতে ?)। বিদ্ব। 

_ফেট "ধাতু, (সং ক্ফিট ধাতু । ফিট ধাতু দেখ)। 
ফেটি--খুলি ওৈ$-পুনরপি দ্বার ফেঁটি 

দেউল গ্রবেশিল ( চৈতন্ম্নল )। ফেটা ॥ 

ফেটা "ধাতু. ( ফিট, ফেট ধাতু আস্তে )। 

ফেটাই-_বিস্তার বিসরণ করি, বাঘুযোগে 
ফুলাই, প্রঃ _দাইল-হাটা ফেটান|। ফেটাঁন|। 

( ফেনা ধাতু দেখ)। 

ফোটা” 'ষ্য. ( স" ফটা-_সর্পফণ। | ও* মণ ফেটা, 

হি ম* ফেঁটা--পাগ। কিংবা সৎ বেষ্ট 

হইতে )। সর্পফণার আকারে পার্খে বিস্তৃত 

পাগড়ীবিশেষ; সর্পফণার আকারের জাল- 

বিশেষ (জাল দেখ )) সুতার মাল! কিংবা 

মীল্যাকাঁরে সুত্র । ফেটা-''ষ্য. ছোট ফেটা 

বা স্ৃতার নথী। ( বোঁধ হয় বা* ফি, ফেট 

ধাতু হইতে। যাহা ফিরান! হইয়াছে তাহ 

ফেরী--ফেটী)। 
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ফেড়া'*ফিড় ধাতু দেখ। ফড়া দেখ। 
ফেঁড়ারী..'ষ্য. (বোধ হয় ফের+আরী-- 

ফেরারী-- ফেড়ারী-: ফেঁড়ারী। কিংবা স* 
বেষ্টনী). গ্রাম্য বালিকার এক ফের পরার 

কাপড়) -( কাপড় ফাঁড়িয় ফেঁড়ারী নহে, 

একবারে বোনা হইত। অধুন। প্রায় উঠিয়া 
যাইতেছে )).. 

ফেঁতী.':৭. (পাতি শের বৃপান্তর )। সাঁমান্ত, 
নগণ্য, প্রাঃ ফেঁতী কুকুর, ফেঁতী কাজ। 

ফেন-*ষ্য, (স* ফেঁণ, ফেন হইতে | কোথাও 

কোথাও মণ্-মীড় শব্ষ চলিত আঁছে। 

ম* পিচ্ছা হইতে হি* পীগ, ও* পেজ, ম 

পেক্জ)। ভাত রীধিলে যে ফেণময় জল হয়। 

( ভাঁতের ধীড়-ভাত গলাইলে যে আঠা 
হয়)। ফেন্-ফেনিয়া, ফেন্-ফেন্তে ''ণ, ফেন: 

তুল্য পাতিল! কিংবা স্বাদহীন। ফেনসা...ণ. 
(ফেন+সা )। ফেনসদৃশ, স্বাদহীন। ফেনা 
'**ষ্য. (স* ফেন, ফেনক )। নদ্যাদির বাযু- 

বুদ্বুদপুঞ্জ ; দুখের ফেনপুঞ্জ, গ্ঃ--সাপে 

কাটিলে মুখ ফেন! বাঁটে-যেন বাটিয়। 

ফেন! নির্গত করে। ফেন1'*'ধাতু, ফেনাই__- 

ফেনাময় হই, গ্ঃ--নদী ফেনাইয়াছে। 

ফিটিয়! ফেন! উৎপাদন করি, ফিটাই, এাঃ--. 

বাঁটা ডাল ফেনাইয়! বড়ী দেওয়|) বিস্তুরিত, 

পর্লবিত করি, গ্রাঃ--এক কথ! ফেনাইয়া 

শত কথা করা। ফেনান!॥ দৃষ্টান্ত, এক 
হেঁশেলে তিন রীধনী পুড়ে মণল ফেন- 
গালনী--ভাতের ফেন যে গালেস্-নির্গলিত 

করে--সে ফেনগালনী। বহুর মধ্যে এক 

জনকে দোষী মনে কর|। 

ফেনী'**ষ্য, ( স* ফুণ! হইতে | ও* ম* ফণা )। 

কলা! প্রভৃতির ফলগুচ্ছ, যাহা সর্পফণার 

আকারে ধরে 1... ( স* ফাণিত )। ফুল 
বাতাসা। 

ফে-ফে..'ৰ্য, (ফেকা হইতে তু* ম* ফেঁফে 
ক্লান্তিতে )। বৃথা আনা-গনা শ্রীর্থনার 

নিমিত্ত নিক্ষল আনা-গনা, প্রাঃ--ফে-ফে 

করিয়! বেড়ানা। 

ফের "ব্য, (উদ্দু ফির হি" ফির, ম* ফিরুন। 

ও*তে নাই। স* দ্বিবার_বার হইতে 

ফের ?)। আর বার, পুনঃ। 

ফের...ফ্য. (ঘ* বেষ্ট হইতে )। বেষ্টন, বেড়, 

পঃ- ফের দিয়া কাপড় পরা, ছু-ফের কাপড়। 
ফের ''ব্য. (ফির ধাতু দেখ)। প্রত্যাৰর্তন। 

সঙ্কট, ও13--কপলের ফের; তাঁলবাদোর 
পুনরাবর্তন (তাল দেখ)। ফের-ফাঁর... 
অপল-বদল। ফেরৎ.'ণ. শ্রত্যাবর্তনকারী, 
প্রত্যাবৃত, প্াঃ-ফের ডাকে উত্তর 

পাঠাইবে। ফেরতা .'ণ. যাহ! প্রত্যাবৃত 

হইতেছে, যেমন ফেরতা নৌক।) গ্র্ঠা- 
বর্তন, যেমন ফেরত। ভাড়া। ফো...ফির 

ধাতু দেখ। 
ফের! ''ষ্য. (ও* ম* ফরা। বোধ হয় বা'তে 

ফার! শব । ফারুয়া, ফেরে! দেখ)। চুন 
শুরকি মাপিবার পরিমাণ-পান্র। 

ফেরার..'ণ. (আ* ধবার)। পলায়িত। নুক্ধায়িত 

(আদাঃ)। আসামী ফেরার--লোক 
পলাইয়াঁছে। ফেরারী ''ণ. ফেরার হইয়াছে 

ষে। 

ফেরি...্য. (ফির ধাতু)। যাআাগানে গায়ককে 
যে অল্প পুরস্কার দেওয়! হয়, পেলা। ফেরি 
 ঘুরিয়। ফিরিয়। বিবুয়। ফেরি-আলা! (হি' 

ফেরিবালা)..ফ্য, যে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া 
বিকৃয় করে। 
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ফেরেব.*“ষ্য. ০৫ ফা* ফরেব_বঞচনা। তু* স" 

ফেরের-ধূর্ত। ই* 7৪৫ )1 বঞ্চনা। 

ফেরেব-বাঁজ-''ণ. ধূর্ত। ফেরেব-বাঁজি.." 

ধূরতপনা | 
ফেঝে-.“ফ্য. (স* ফার-_বিস্তার। ফার+-উয়! 

-_ফীরুয়া_ ফেরে । হি* ফরৰ।, ও* ফরুআ 

__কাঠের বাটা )। চুমকী অপেক্ষা ছোট, 
কিন্ত, মোটা-্কাড় ঘটা । 

ফেল..*ধাতু, (স* ফেল ধাতু গতি | অমরে, 

ফেল! তুত্তৃমুক্িতং | স* ফেলম্, ফেলক, 

ফেলা, ফেলি, ফেলিক|, ফেলা--শব্বসমূহের 

অর্থ ফেল! ভাত-_ভুত্তাবশি্_-শবকল্পঃ। 

চৈ চঃতে, কৃষ্ণের যে ভূক্তশেষ তার ফেল! 

নাম। অতএব ফেল ধাতু তাগে হইয়াছে। 

তু পেল ধাতু )। ফেলি-ত্যাগ করি, 

অবজ্ঞা ত্যাগ করি, প্রাঃ-পাতের ভাত 

ফেলিয়! দেওয়| ৷ ফেল! ॥ ফেলা-ছরোড়া ''ণ' 

(প্রায় সহ্চর শব্)। ত্যন্তনিক্ষিপ্ত। 

ফেল! ভাত-*'তুক্তীবশিষ্ট ভাত। ফেলা ...ধাতু, 

( ফেল ধাতু আস্ত )। ফেলানা ॥ ফেলা -"* 

ধাতু, (স* ফেলা! শব্ধ হইতে )। ফেলাই__ 

নিক্ষিপ্ত করি, ৫--অনলে ফেলিল গৌরী 
অনল সহিতে নারি ফেলাইল জাহুবীর নীরে 

(কবিকঃ), আশ্রমে চলিল! ভিক্ষাপাত্র 
ফেলাইয়া (ভাঃ), লুটে লয়ে বেড়ি দিয়া 

ফাটকে ফেলায় (ভাঃ), ফেলাইল! কনক- 

বলয় দুরে (মেঘনাদ্রবধ)। ফেলানা॥ ( ফেলা 

আস্ত ধাতু প্রচলিত আছে। অন্ত দ্বারা 

নিক্ষেপ না বুঝাইলে ফেলা ধাতু বসে না। 
অতএব ফেল ধাতু স্বানে ফেল! ধাতু প্রয়োগ 

জাখা মনে হয়। তু* খেল| ধাতু )। ফেলব! 

***৭, ফেলিত, উচ্ছিষ্ট) হেয়। 

ফেল... (ই* 911) | বিফল, গাঃ--পরীক্ষায় 
ফেল হইয়াছে; উত্তরণে অশত্ত, প্রঃ-- 
্ীমার ফেল হওয়া ।-..ব্য, নাশ, প্রাঃ 
ব্যবসা ফেল করা। পাশ-ফেল.''ষা, 

পরীক্ষায় সাফল্য ও বৈফল্য। 

ফেল-জামিন...ষ্য, (আৎ* ফেল-_-কর্ম)। স্ 
ব্যবহার নিমিত্ত লোকের জামিন (আদাঃ)। 

ফেল্ ফেল..'ব্য. (ভেলভেল দেখ । ভেল-ভেল 

__সৎ বিহ্বল। কিংব! মূল শব্ধ ফাল্ফাল। 
স* স্ফারি, শ্ফালি ধাতু বিস্ষারিত )। 
বিস্ফারিতনেত্রে, €18-মুর্ধে না বুঝিতে 

পারে ফেল্ফেল চাহিয়!-_বুঝিতে না 
পারিলে মূর্ধে চোখ বিস্ষারিত করে। 

ফেলসানি ""ষ্য. (আঁ* ফেল--কর্ম, সানি-- 

দ্বিতীয়। ইহা হইতে)। ব্যভিচার হেতু 
গর্ভ। ( আদাঃ)। 

। ফেল। "'ফেল ধাতু দেখ। 
ফেলানেল, ফ্লানেল-''ষা, (ই* 19101 )। 

পশমী কোমল ফাঁপ| বন্ত্রবিশেষ। 

ফেঁশো, ফীশুয! ''ষ্য. (স* পাশ হইতে )। 

কাপড় বুনিবার সময় ষে আশ বা ফুপি 

উঠে। 

ফেসাদ...ফ্য. (আ ফসাদ )। কলহ, বিপদ । 

ফেপাদিয়া ''৭. যাহাতে কলহ হইতে পারে, 

যেমন কাঁজ; কলহকারী। ফেপাদী '*৭. 

কলহপ্রিয়, কলহঘটিত। 

ফৈজৎ...ষ্য. (আ* ফজিহৎ)। ভতসনা, নিন্দ!। 

গালি-ফৈজৎ.'( সহচর শব্দ)। গালি, 

প্রঃ গাঃ কর । 

ফৈরাদী (গ্রা).'"ফরিয়াদী। 

ফোঁকর."*ফুকর (দেখ । 

ফৌকল...ণ. (ফকলা দেখ। কিংবা বা' 
৭৮ 
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ফোকর-ছিদ্রু। তৃ* হি* ফোকল, ম* 

পৌঁকল্ত- শুন্য )। দত্তহীন ৷ কথায়, কত 

সাধ হয় চিতে ফোকল! দীতে মিণী দিতে 

দস্তহীন হইলে মিশী লাগাইৰে কোথায়? 

ফোটা, ফৌটা...ফ্য. ( স* স্কট হইতে । তু* স" 

ক্কাটক-_জলবিন্দু। ও* টোপা, তেলুগু 

কৌঁট্টু, ম* ধেঁব__স* বিন্দু) |জল-স্ফোঁট; 

্র্য়ের মধ্যত্থলে গৌল রঞ্গাতিলক। ফোট! 

ফোটা বৃষ্ি...বড় বড় বিন্দুর আকারে। 

ফোড়, ফৌড় "'ষ্য. (কুড় ধাতু দেখ)। বেধন, 

ছিদ্র, ভূই-ফোড়, ভু ই-ফৌড় ''ণ. ভূমি 

্ুটিত করিয়! উৎপন্ন উৎপত্তিহীন। ফোড়, 

ফোর..*ছুই পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া ছিত্তর। 

ফোড়ন, ফোড়ং..“ষ্য. (ফুড় ধাতু দেখ । ও" 

পাঁচ ফোড়ং, হি* ফোরন, ম* ফোড়ণী)। 

ব্যঞ্রনাঁদি স্ববাসিত করিতে ঘ্বত কিংবা 

টতৈলে যে মশবল! ফুটান! হয়। পাঁচফোড়ং 

__জীরা, কাল্জীরা, মেথী, মউরী, রীধনী। 

প্রঃ সান্তালিবে জৌয়ানি ফোড়ন দিয়! 

(কৰিকঃ)। (কোথাও কোথাও সম্বর! বলে)। 

কথায় ফোড়ং দেওয়া__ঝৌধোদ্দীপক টাক! 

কর! । | 

ফোড়...ফ্য. ( স* ন্ফোটক )। দেহের ক্ফোটক 

(১০11)। নূন-ফোড়া:.নুন ছালে জাত ব্রণ! 

বয়স-ফোঁড়া ..( স* বর )। যৌবনে মুখে 

যে স্ফোটক হয়, যৌবনকণ্টক (91779168)। 

বিষ-ফোঁড়া.."(স* বিস্ফোটক 1 যে স্ফোটক 

বিষায় ?)। বড় ফোড়া । লোম ফোঁড়া -" 

লোমমূলে জাত ব্রণ । ফোঁড়া বিষানা-_ধেন 

বিষ প্রবেশ করিয়াছে,এমন যাতন! হওয়া। 

ফৌঁপরা...ণ. ( ফাপ+র1)। শৃন্গর্ভ। (ফোর 

দেখ )]। 

ফৌঁপল...ষ্য, (তু* ম* পোফল-_স* পুগফল। 

পুগ সাদৃশ্তে)। তাঁল-নারিকেলাদির নবা" 

গকুর। আঁঠির মধ্যে থাকে, প্রথমে দ্বীত 

, স্থপরীর মতন দেখায় | 

ফৌপা...ফু'প ধাতু দেখ। 

ফোয়ারা...ফ্য, (আ* ফৰুবারাহ,। হি' ও, 

ফুআরা )। কৃত্রিম উৎস। 

ফোর "*ফ্য. (স" তুক-_ছি্র; ভূক+র- সক 

ফোর )। ছিদ্র, রপ্ধ,, পাঃ-_আশুকা 

পিঠার ফোর গণ! । ফোরা-*'ণ* (ফোর 

1আ। ও* হি পোল! । স* পুলাক__ 

শূন্যগর্ভ ধাঁন। পুলাক হইতে? )। ফীপা, 

গ্রা-ফোর! বাশ। 

ফোঁস, ফৌন্্-ফৌস-''ব্য, (ফদ্ফস দেখ )। 

সর্পগর্ভনে ; কন্দনাদি হেতু বদ্ধ-নাঁসিকার 

শবে । 

ফোন্ক! ''ষ্য, (ও* ফোসুকা। ম* ফোঁড়, হিং 

ফোলা, ফোস্ক!। বোধ হয় স* ন্ফোটক 

হইতে )। দাহজন্য জলপুর্ণ স্ফোট, ৫ 

ছুই পায়ে ফোস্ব! হৈল (চৈঃ চঃ)। 

ফৌজ...ফ্য. (আ+)। সেনা। ফৌজদার' 

সেনানায়ক ; মুসলমানরাগুত্বনময়ে মাজি- 

ফ্রেটে। ফৌজদারী .'ণ.. দেশশাদন- 

সংবাস্ত; মাজিখেটসন্্ধীয়। ফৌজদারী 

আঁদাঁলৎ...মাঝিস্্েটের বিচারালয়। ফৌন- 

দারি ..ফ্য. মাজিস্ট্রেটের কর্ম; মারা-মারি 

বা কাঁটা-কাটি ৷ ফৌজদারী স্ুপূর্ঘ করা 

মাঁজিষ্্রেটের নিকট উপস্থিত করা। 

ফৌৎ...ষ্য. (আ")। মৃত্যু) উত্তরাধিকারী না 

রাখিয়া মৃত্যু 
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ব। 

ব..ফা. (স* ব ৰ)। ব্যগ্তনঞ্বর্ণ-অক্ষরবিশেষ | 

বাঁতে কেবল ব-ফলায় বৰ আছে, অন্য সর্বত্র 

ব। অতএব বৰা* বা-দি শব্ধ সংস্কৃত-কোষে 

ব বব দুই বর্ণে খুক্তিতে হইবে । সং ব্যাকরণে 
ৰ পূর্বে অনুস্বার (ং) এবং ব পূর্বে ম হয়ু। 

বাঁ'তে কেবল ব থাকাঁতে প্রায়ই মহ্য়। 

যথা, বশম্বদ--বশংবদ | বশম্বর উচ্চারণে 

বশম্বদ । এইরূপ সর্বত্র ্ব পৃথক উচ্চারিত 

হয়। (ওতে ব ফলার ব, বৰ উচ্চারিত হয়। 
অন্তর ব।হি*তে সংস্কৃত হইতে অগতরষ্ট 

শবের আদ্য ব, ব উচ্চারিত হয়। মণতে 

কিছু অধিক বাদি শব আছে। আসা*তে 

কয়েকট! শব মধ্যস্থিত বৰ আছে )। 

ব''ষ্, (স* বৰ, যথা, গণ্ধনে তত্ত,সস্তানে 

পুংস্তের বূপনে স্থতঃ-_ মেঃ)। তাঁতের যে 

হৃত্রনিগিত ফাশে টানার স্ৃতা এক একটী 

ঝুলিতে থাকে । ব তোলা-ব-এর ভিতর 

ঈশান দিক হইতে বাতাঁস বহে। বআ, 
বহা॥ বনি, বহনি..ষ্য. বহন, বহন 

বেতন। ছেলেটা বয়ে (বহিয়া) গিয়াছে-- 
ছেলেটার শিক্ষার সময় প্রবাহিত হইয়। 

গিয়াছে,_ছুঃশীল হইয়াছে। বআ, বহা 

'শ্ধাতু, (ব; বহ ধাতু আস্তে )। বআনা, 
বহান! ॥ বআটিয়া, বআট্যে..'ণ. (বঅ1+- 
ত14ইয়া)। ছুঃশীল। 

ংশ.''ষ্য. (স* বংশ )। কুল? বাশ । বংশজ 

'**প সত্বংশ-জাত) পূর্বে কুলীনবংশ- 
জাত,এখন কুলহীন বা ভঙ্জা ৷ বংশ-লোচন 

'**ষা, (স* বংশ-রোচনা, বংশ-লোচন! )। 

বাঁশের মধ্যস্থ শ্বেতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ (78১4. 
5111,  ঃ তবকক্ষীর,-_& 

52০9) | সকল বাশে সর্বদ! বংশ রোচনা 
জন্মে না। বংশ-শর্করা. বাশের শর্কর 

বিশেষ (1781118) |'এই শর্করা কখন কখন 

911101005 

_ বীশের নির্ধাসসুপ বহির্গত হয়। 
দিয় টানার সত! পরান । ব ছুই পার্টি 

পঙ্ন্তি থাকে । 

ব "ব্য. (ফাঁ*)। সহিত অর্থে, যেমন বজোরে 

বব, বৌবৌ.**বন্-বন দেখ। 

বঃ..বশকলম শব সংক্ষেপে । 

বই, বহি.ব্য. (মূলে ব, বহ ধাতু । বইয়া) 
_জোরের সহিত, ব-কলম-- কলমের 

সহিত। 

ব, বহ.*ধাতু, (স* বহ ধাতু )। (সকর্মক),- 
ব-ই, বহি-বহন, নয়ন করি, পঃ--মোট 
বহিয়া; আনয়ন করি, প্রঃ_নদী হইতে 
বইয়া আন) ধারণ করি, প্রঃ_-খু'টা চাল 
বয়) অপহরণ করি, গুাঃ-_মেয়ে বই 
লইয়া বিবাহ দিয়াছে। (অকর্মক)_-স্বায়ী 
হই, গঃ__শরীর আর বয় না) গতিথীল 
হই, প্রঃ--নদী বহিতেছে, সময় বয়ে গেল, 
বাতাস বছে, বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়-- 

বহিয়াস্-পূর্বে বই, বহি পদ হইত)। 

অতীত হইলে, প্রাঃ-তিন সন বই দিবে 

কর (কবিকঃ)। ব্যতীত, গাঃ--জয় জগন্নাথ 

বহি আর নাহি শুনি (চৈঃ চঃ)। বই কি. 

ব্যতীত আর কি। তা ৰই কি.''হাী। 

(প্রায়ই, সন্দেহে )। 

বই, বহি..'ষ্য. (আ* বহী-_ঈশ্বরের বাণী। ভু 
স' বেদ, ই* 0১6 73০০0 | কোরাণ ঈশ্বরের 

বাণী। ইহা হইতে)। পুস্তক, গ্রন্থ । বই পড়! 

__ পুস্তক পাঠ। পড়! বই..*পঠিত পুস্তক। 
বই-প্র.'.( পত্র--সমূহ )। বই-টই। 
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বইচি.''বেঙ্চ দেখ । 

বইঠনা.''ষ্য. (বৈঠক দেখ । বৈঠক +নাঁ 

স্বার্থে) । ঘরের চালের তীর স্বস্বানে রাখিবার 

কাঁঠের ছোট বৈঠক। 

বইঠা...বঠিয়! দেখ। 

বইন, বঁন ..ষা. (স* ভগিনী, স্প্রা* বহিণী। 

বহিণী--বহিন--বষ্টন। ও* ভউণী, হিৎ 

বহিন, ম* বহীণ। ময়মনসিংহে ভইন, 
যশোরে বইন; বিদ্যাসাগর বইন। রাঁট়ে 

বন )। ভগিনী। পু* ভগ্মীপতি (রাঁটে 

বনাই (পতি-আই)। বইন-বী '*ভগি- 

নীর কন্তা ৷ বইন-পো 'ভগিনীর পুত্র! 

বউ...ফ্য. (স* বধূ। বধূর্তায়া নয স্ত্রীচ-. 
অঃ,-জায়! পুন্রবধূ স্ত্রীমাত্র-এই তিন 

অর্থ। হি* বই-_ভার্যা, পুত্রবধূঃ বরবধূ ৷ ও" 

বহু-_পুত্রবধূ। বোউ-_পিতৃবধু। আসা*। 
বৌ-_জ্যেষ্ঠ ভাতৃজায়া, পিতৃ-বধূ, সম্মানে 
্ত্ীমাত্র ) | নবোঢ়া ভার্যা, গ৮-বেটা ঘরে 

বউ আনে; পুত্রবধূ) শ্বজায়া কিংবা 
ভাঁতুজায়! “কিংবা নারী মাত্র ( সন্থোধনে 

কিংবা উল্লেখে )) বিমাঁতা (পুত্র দ্বারা 

সম্বোধনে)। বউ কী লইয়! ঘর করা-_যুবতী 

পুত্রবধূ ও ছুহিতা | বউড়ী.'ষ্য (স* বধূটা 

--বাঁলিকা বধূ )। বালিকা বা যুবতী বধু, 

(ঝিঅড়ী বৃদ্ধা হইতে পারে), ঃ-- 
কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায় 

(ভাঃ)। বউয়া..*ণ. (বউ +-উয়|_-বউয়)। 

পুত্রবধূ প্রতি অত্যাসন্ত, এঃ_বৌও 
বেট| বুঝেছি নিষ্ঠুর বড় তুই (রামপ্রসাদের 
বিদ্যাসুন্দর )।|  বউ-কাটকী...ণ. যে 

শ্বাশুড়ী কিংবা ননদ বউকে সর্বদা বাঁক্য- 
বাঁণে বিদ্ধ করে। বউ-কথা-ক5..'ষা. 

শাখাশ্রয়ী বর্গের ১৬১৭ আঙ্গুল দীর্ঘ 

পাংশ্বর্ণ পক্ষীবিশেষ (016 1170181 

০0০০০. 0০81)5 10101069189 )। 

কোকিলের মতন পরভৃত। পায়ে পাঁলখ 

আছে, মাথায় শিখা নাই, পক্ষ অপেক্ষা গুচ্ছ 

ছোট। ডাক হইতে নাম। বউ'বমন্ত '. 

ছেলেদের থেলাবিশেষ। এক পক্ষ মধ্যস্বলে 

এক “বউ” রক্ষ। করে, অপর পক্ষ অপহরণ 

চেষ্টা করে। বউ-ভাত.''নববধূর বাধ! 

ভাত, অন্ত নাম পাকম্পর্শ। অন্য গোত্র 

হইতে বউ আসিয়! স্বগোন্র হইবার লক্ষণ- 
সবূপ বউ-ভাত। 

বউনী-...ষ্য, (স+ বর্ধনী-_বৃদ্িকারক | ও, 

বহিন1) হি* বুহনী, বোহনী )। বিক্য়- 
আরস্তে প্রাপ্ত মুল্য। বউনী করা 

মূল্য লইয়। প্রথম বিকুয় করা, ধারে না 

দেওয়া । 

বউল...যা. (স* মুকুল)। মুকুল। বউলা..য্য, 
আঙ্গা,ল দিয়া খড়ম ধরিবার কুণি। 

বউলী .'ষ্. (স* বলয় +ঈ)। কর্ণের বলয়াকার 

ভূষণবিশেষ, প্রঃ_স্থবর্ণের কড়ি রউলী 

(চৈঃ চ£)। ( বীর-বউলী দেখ। 

বএস ( গ্রা* ). বয়স দেখ। 

বক..'ধাতু, .স* ৰ$ ধাতু কথনে, ধাতু হইতে 

স* ৰাঁচ্য-_দুষণ। তু" স* বুক-_ভাষণে )। 

বকি--অসম্বদধ বাঁক উচ্চারণ করি, গাঁ 

জরে গ্রলাপ বকে) ভরমন! করি। বকা। 

বকনি...ফ্য, ভসনা। বকাবকি "'বাক্ 

কল্ত। বকা-বাক ..( স* ধুক্ষ ধাতু হইতে 

ঝক। ঝকা অনুচর শঙ্কা)! তরলনা ও 
তর্জন। বকৃ-বক : ব্য. বৃথা বচনে,অসন্তোধ 

গ্রকাঁশে। বকা... ধাতু, (বক ধাতু আসবে)! 
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কানা বিকুয়া, বকো..'ণ. (বক1+-উয়া)। 
বৃখাবাক্যশীল। 

বক, বগ."*ষ্য. (স* বক)। কুলেচরবর্গের প্রায় 

এক হাঁত দীর্ঘ শ্বেতরর্ণ পক্ষীবিশেষ (111৩ 
00126. 73010001905 ০010101817003 )। 

গাইএর পিঠে বসে এবং পৌঁকা খায় । 

জোড় লাগিবাঁর সময় পাটিকেলে রং হয়। 

একক্র অনেক থাকে | (হি* গাই বগলা )। 

ফৌঁচ বগ..(স* কৌঞ্ট। হি* অশ্ধে 
বগল[)। বকবিশেষ (পুশ 0070 
[16101, 101) 0800 0110. 48196018 

21251) | এই বক ধানক্ষেতে ও পুকুর- 

ধারে দেখা! যায়। ওঃ ধার্মিক কৌচল 

বক ধর্মকে ধিয়ায় মাঃ । বগল!'"( বগ+ 

ল()। প্রায় দুই হাত দীর্ঘ শ্বেতবর্ণ বক- 

বিশেষ (10179 1816 60190 179:00193 

৪1১৫ )। প্রায়ই একা! একা থাকে । জোড় 

লাঁগিবার সময় চঞ্চ, কৃষ্ণবর্ণ, মুখ হরিতবর্ণ 
হয়, অন্ত সময় পীতবর্ণ থাকে । কান! বগল। 

'**এক হাত দীর্ঘ বকবিশেষ (01) 21961 
16101. 7310011063 18%210108 )। পা 

ছোট; মাথা পাংশু;) ঠোঁঠ উপরে কাল, 
নীচে হলুদা, কপাল ও মাথার চূড়া ক]ুলতে 

সবুজ । প্রায়ই রত্রিচর বলিয়া নাম কানা । 

কাঠ-বগল!..বগলাবিশেষ (7110 76110 
01661141065. 9107610519 )। ঠোঁঠ 

সোজা) গল| পা ছোট মাথায় ছ্্েট চূড়া 
থাকে) ঘাড়ে পালথ থাকে না। পিঠ 

পাথা হলুদ! | খয়রা-বগলা, লাল-বগলা.'' 

পিঠ পাখা খয়র! (10172 017690781 

0610, 210505, 0101)81001765 ) 1 

গ্রায় ২০ আঙ্গুল দীর্ঘ। নীল-বগলা...এক 

হাত অপেক্ষ। কিছু বড় কাল বগলাবিশেষ 
(1170 10190 0166910, 10805601 

091০01115 )। ঠৌঠ লঙ্বা, ঘাঁড়ে পালথ 

থাকে ন|। রাত্রিচর, পূর্ববঙ্গ অধিক | বগ- 

চর'**্য. পুকুরের বিস্তীর্ণ গাঁবা, যেখানে 

বক বসিয়৷ চরিতে থাকে । 

বক .*ষ্য. (স* ৰক। অমরে বকের বিশেষণ 

একাঠীল-_-একবীজ বলিয়। | শিবের প্রিয় 

বলিয়া শিবমল্লী পাশুপত। কিন্ত; আমরা 
যে ফুলকে বকফুল বলি, তাহাতে একটা 

নহে, অনেক বীজ থাঁকে। ভাবগ্রকাশেও 

বক এবং বঙঞ্জাসেন-_-বাকসনা--এক 

নহে। মেদদিনীতেও অগন্তয ও বসেন 

এক, বকপুপ পুথক। বাকসনার ও 

নাম অগন্তি, ম* অগসি। হি* বসনা,__ 

বাকমনা। অতএব বোধ হয় বগ্গা-সেনকে 

বক মনে জরা ভূল)। বাকসন| দেখ ।' 

বকনা, বকন..*ষ্য. (স* বক্ষয়নী--চিরস্থ ত1-_. 

অঃ। বকেনী গো--ভাবপ্রকাশে। অনেক 

দিনের প্রস্তা গাই। স**বক্কয়--এক 

বছরের বাছুর) । স্ত্রী বাছুর; যে বাছুর 
প্রসব করে নাই কিংব| ছুই একবার 

করিয়াছে। 

বক্-বক'"'ব্য. বক ধাতু দেখ। 

বকৃ-বকম..'ব্য. পায়রার প্রণয়ব্যঞক ডাক। 

ৰকম...ষ্য. (স" পত্রার্জা--অঠ পত্রঙণ-.ভাব- 

প্রকাশে । পত্তরগা, পটরগ্া--শবকল্পে। 

কিন্তু, পত্রাঙ্জ__রন্তুচন্দন__অঃ মেঃ হেমঃ। 

অতএব রন্তুচন্দনে যেমন রং হয় বকমে 

তেমন হয় দেখিয়া পত্রাঙ্জ শব্ষে বকম 

বুঝাইয়াছে। হি* বক্কম, তামিল পতুজা 

সপ্নঙু]ু, কেনেরী পত্তজ্ঞা। পাবনায় পাঞ্জা) 
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কাঞ্চনাদি বর্গের মধ্যমার্কৃতি কণ্টকী তরু 
বিশেষ (9800917৮000. (89838101019 

52080 ) | মাঝকাঠ লাল। ইহা! হইতে 

লাল রং হয়, কিন্ত, কাপাস কাপড়ে রং 

পাক! হয় না । বহ্ুপর্ণে পাতা । ফুল হলুদ, 

বর্ধাকালে ফোটে। চাটিগী,ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই 
গুদেশে অধিক। বঙ্তো ও ওড়িশায় ছুই 

একট| আছে। 

ববরা...ফ্য. (স* বর্করস্তরুণঃ পশুঃ--অঃ। 

ফা* বকরা )। ছোট ছাগ। স্ত্রী বকরী। 

বকরীদ...ষা, (আঁ, বকর-গো+ঈদ-- 
উৎসব)। অন্ত নাঁম ঈদ উজ-জুহা,মুসলমানী 

উৎসব-বিশেষ। 

বকলম..'ণ. (ফাঁ* )। কলমের সহিত অর্থাৎ 

স্বাক্ষরিত | 

বকা. 'বক ধাতু দেখ। 

বকাল:.'ষ্য. (স* বৰক্ধল। আ* বকল--শাক)। 

বৃক্ষাদ্দির বন্ধল, ওষধা'দর উপকরণ। 

বকুনা-''বখুনা দেখ । 

বকুল...ফ্য. ( স* বকুল। ও* বউন্ত )। প্রসিদ্ধ 

সুন্দর চিরশ্ঠীমল বৃক্ষবিশেষ (10170050759 

916081)) ফুল শাদা তীব্রগপ্ধ, বসস্ত- 
কালে ফোটে। ফল হরিদ্রাবর্ণ একবীজ। 

(২) সং মুকুল হইতে )। আমের মুকুল বা 
বউল। 

বকেয়া...ণ. ( আ* বকীয়-অবশেষ )। অব- 

শিষ্ট, পূর্বাবশিষ্ট। বাঁকি-বকেয়! "বাকি 

দেখ। 

ব্ত-''ব্য. (আ* বকৃৎ)| সময় | বে-বন্তৃ'*' 

অসময়। ( কম-বন্তা.*অল্পভাগা, অভাগা 

_ফাঁ* ব্ত--ভাগ্য )] 

ব্ী.',ণ. (বাকি দেখ। বাকি শব্ধের মূল 

সংস্কৃত মনে .করিয়! ভূলে )। বাঁকি, (প্রায়ই 
পপ্ডিতী ভাষায়) ৮ 

বকী,*.ণ. (স* বকী)। বাক!) বিলোমগতি, 
প্াঃ-_শুকু গ্রহ বকী হয়। 

বকৃলস..'ষ্য. (ই* 00০01413 | 

0০116 )। ধাতুর পটা-বদ্ধনী। 

বা... ধাতু, (হি* বহকা_-স* বহু ধাতু)। 
বথি--বহিয়া যাই, নীতিত্রষ্ট হই। বখা। 
বখা...নীতিত্রষ্ট | বখামি ''ষা. ( বখা+ 

আমি )1 ধৃষ্টতা, প্রগল্ভত| ৷ বখা...ধাতু, 

( বখ ধাতু আস্তে )। বখানা। 

বথিয়!...ষা. (ফা*)। কাপড় সেলাইর টিপ- 
বিশেষ 

বখিল.''ণ. (আ* বখীল )। ক্পণ, প্রঃ__ 

দাতা দান করে বিলের বুক ফাটে। দাতার 

নারিকেল বখিলের বাঁশ-_নারিকেল পাড়বে 

বেশি ফলে, বাশ ন| কাঁটিলে ঝাড় বাড়ে। 
বধুনা ''ষা, (তু* ম* বগুণে, বগুণী। বিদ্যা 

সাঁগর-_বগুনা, টাকায় বখনা। পিতলের 
বড় বাটাবিশেষ। (অন্য নাম লোকী, লকী) 

বেড়া ''ষ্, (হিৎ। স" বিগ্ন হইতে ?)। 

বিদ্, বাগড়া । 

বথ্রা'*“ষ্য. (ফা* )। অংশ, প্রাপ্য অংশ। 

বথ্রা-দার-** অংশভাগী। ভাগ-বথরা'"" 

(সহচর শব )। অংশ। 
বখ্বীষ, (শ্রা* বশকীষ)...ষ্য. (ফা*)। 

পুরক্ষার, ইনাম । 

বথসী (শ্রা* বশকী).*ষ্য, (ফা*)। যে 

সেনার বেতন ভাগ করিয়। দিত। পবী- 

বিশেষ। 

বগ.."বক দেখ। ৃ 

বগড়া,..ণ. (3* হি* ম* ৰগড়া। স+ বব 

ফরাসী 
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বাকা হইতে ?)। মোট! কর্কশ, যেমন 

চীল। 

বগল.**যা, (ফা* | তু* স* বক্ষমূল। হি* "মং 

বগল) ও* কাখ )। বাহুমূল (৪100-010। 

বগল দাব! করা--বগলে দাবিয়।--চাপিয়া 

রাখ । বগল বাজানা--আনন্দে পাশে 

বাহর আঘাত করিয়া শব্ব করা । বগলী'*' 

ছোট থলিয়! যাহ! বগলে রাখিতে পার! যায় 

(প্রায়ই ছু'ঁচ স্বৃতার থলী)। (বগল।-_ 

দশ মৃহাবিদ্যার মধ্যে এক বিদ্যা । বগলা 

শব্ষের বুাৎ্পত্তি কি 1)। 

বগল! .*ষ্য. (স* ৰক হইতে । বক+লাঁ_ 

সাদৃস্তে । বোধ হয় স+ ব্লাক! শব সাঘৃশ্তে । 

কিস্তবলাক1__-বক, ন| সার? হি* বগলা)। 

বক দেখ। 

বগী...ফ্য. (বক হইতে )| বকগণ তুল্য দীর্ঘ 
বকু কাটারী; থালাবিশেষ। 

বগী '"ষা. (ই* 028) চারি চাকার হাল্কা 
ঘোড়-গাড়ী। 

বগুনা ''বখুন! দেখ । 

বগ্গ ""ষ্য. ( স* বন। )। বন্না, ( অশিষ্টে )। 

বগ্গ (গ্রা') ''ষ্য. (স* বর্গ )। বিভাগ, প্রঃ 
ক-বগ্গ। 

বঙক.'ণ. (স* ৰকুহইতে সপ্প্রা*। বাঁক! 

দেখ )। বাঁকা, গ্ঃ- জানদাস। 

বঙিকম-.'ণ. (স* বকা শবের সাদৃশ্ে | 
কিংবা স* ব্রকিন্ হইতে ভুলে )। বীকা। 

বা ''ষ্য. (স* বঙ্জা)। রঙা বারাং ধাতু 
(10); বঙ্গদেশ। (পূর্বকালে আধুনিক 
পুববঞ্ত দেশবুঝাইত)। বঙ্গসেন..'যা, (স" 
বঙ্জসেন)। বাকদন। দেখ। বঙ্জাব,..ষ্য, 

কাজ কর্মে সর্বদা গণিত হয়। এই সন 
হিজরী ৯৬৩বৎসর সহিত ফসলী যোগ হুইয়। » 
উৎ্পন্ন। আকবর বাদশাহ ১৪৭৮ শকে 
ফসলী প্প্রবর্ত করেন। শক হইতে ৫১৫ 

বিয়োগ করিলে বঙ্জাব্ হয়। (ফসলী 

দেখ)। 

বচ.'ষ্য, (স* ৰ5)। কচু-আাদি বর্গের 
শাকবিশেষের (০0105 08181703) কুন্দ 

(91০৪৮-88 )। কাশ্মীর হইতে আসাম, * 

্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণভারতের পার্বত্য প্রদেশে 

জন্মে। পারস্তদেশ হইতে যে বচ আসে, 

তাহ! বাল-বচ নামে খ্যাত। 

বচসা! ''ষ্য, (স* বচন । ও* বচস। )। বাক্- 

কলহ। (তু* স* ব্াচ্য- দুষণ )।  , 

বছর, বচ্ছর ''ষ্য. (স" বৎসর )। বৎসর । 

বৈশাখ হইতে দ্বাদশমাঁস-কাল। কিন্ত, ূ 
গ্রাম্য জন আশ্বিন হইতে বৎসর গণনা করে। 

আশ্বিন মাসে ছুর্গা পুজা হয় বলিয়া এই 

গণনা প্রচলিত হইয়াছে (ফসলী দেখ )। 
বর্ষা :ও শীত (পৌষ) হইতেও বৎসর 

গণিত হইয়া থাকে, গ্রাঃ--ঘরখান! পাঁচ 

বর্ষ। দেখিয়ীছে, কাপড়খানা ছুই শীত 

যাইবে, ইত্যাদি । বছর-সাঁলিয়ানা ''রৎসর 

বৎসর] 

বচ্ছল-''ণ. (স* বসল )। বতৎসল। 

বজর| '*ষ্য. (ই* 08166, 99৫66919%)। যাত্রী 

কিংবা পণ্যবহনের বড় নৌকা! 

বজরা...ফ্য. (স* বজু। )। বাজরা দেখ । 

বজায়...ণ. (ফা* ব'জায়_-স্বত্বানে )। 

রক্ষিত। 

ব.জোর...ণ. (ফা* )। জোরের সহিত। 

ব্ 

( স+--অধুনা রচিত )। বঙ্জা-দেশে যে সুনু, 

গ 
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বজ্জর-..ফ্য. (স+ বজ)। বাজ।''৭' হীরা 

এ তুলা কঠোর । 

বজ্জাত.... (ফাঁ* বদ্জাৎ)। কুজাত, ছুষট। 

বজ্ছাতি-..ফা. ুষ্টগনা । বজ্জাতী“'৭ বজ্জ।- 

তের যোগ্য। বজ্জতী-পন। ''ষা' বজ্ছাতি। 

বন্ধ-বজ-"'ব্য. (স্* পচ কিংবা বীজ হইতে )। 

পচিয়া বায়ুক্ফোটে, প্রা£-পথে কাদ! 

বজ্বজ করিতেছে | বজ-বজানি ॥ 

. বজ...ফ্য, (স" বজ)। মেঘে জাত কুলিশ 

| (অন্য নাম বজ্ন্থচী ৷ 0)০৫1-9010) 

ব্ততুল্য সাজ্যাতিক অস্ত্র; হীরা; হীর! তুল্য 

কঠোর বন্তু। মাথায় বজ্রাঘাত__মাথায় যেন 

ইল্জের বজ পতিত হইয়াছে, সঙকট। বজ- 

স্চী লোহার ফালের মতন | কোথাও কেহ 

পাইলে ইন্দ্রের বন্ত ভাবিয়া পূজা কৰে। 

বজ-কাতী...ফ্য, (স" কাত-শক। ও? 

বন্কাণ্ত।) ৷ অদস্ত কীটভূক আরণ্য চতুষ্পদ, 

বিশেষ (1106 [70121 08020110. 

19013 061009480519 )1 দেহ প্রা 

১০ হাত, পুচ্ছ এক হাত। মস্তক মুখ চোখ 

ছোট। দেহের উপরিভাগ পুঙ্ছ পদ দু 

শল্্কে আবৃত । 

বঞ&...ধাতু (স* ৰঞ্ট ধাতু )। বঞ্চি-বঞনা 

করি, ৪8_-বঞ্চি বাপ মায় একেলা বেড়ায় 

(ভাঃ)) কাল কাটাই, গ্রাঃ-চৌদ্বিকে 

প্রহরী সঙ্গে সহচরী বঞ্চি বন্দীর মত (ভাঃ)। 

(পদ্যে)। 

বট...ফ্য, (স* বট। ৰটতি বেইটতে চিরং 

তিষঠতি ব_বটঃঅগটাঃ)। বড়, গাছ 

( দেখ); কড়ি, প্র*_ছটাকেতে পঞ্চবট 

শুভগুকর কয় ) বটের ভিখারী হও বহুমূল্য 

নিতে চাও (চণ্ডীঃ)। 

বট...ধাতু, (স* বত ধাতু বিদ্যামানতীর। 

ও* অট ধাতু )। বটি-_হই, প্রঃ-একা 

দেখি কুলবধূ কে বট আপনি (ভাঃ। 

( অপূর্ণ ধাতু । কেবল বর্তমান কালের গদ 

হয়)। বটে .'হয়, হইয়াছে। ইহা হইতে, 

ব্য. সত্য, ই) আশ্চর্ষে, বিন্ময়ে। 

বাট ..ফ্য, (বিকৃমপুরে বঠিদাও--বটি দাঁত। 

তেলুগু কান্তি গীট-__ গীঠ-- পীড়ীবিশিষ 

কর্তরী। হি" বওকী ও*পণিকি__বীকা ছুরী। 

বিহারী হি* বৈঠী। উর্দু ইাসিয়।_ হাসের 

গলার তুল্য বাঁক । বঙক বলিয়! বটি? তু 

সৎ বঙডিক_-পা্জরার হাঁড় বা পশু'কা। 

বোধ হয় শব্দটি বঙিক-কাতি। কাতি শৰ 

লুপ্ত হইয়া কেবল বর্ডিক_-ও" পণিকি_- 

বাণ্বনিটি_বাটি। বণ্টবিশিষ্ট বলিয়া বণ 

বৌধ হয় না)। শাগপাতা মাছ কুটিবার 

বাক! দাত্র। 

বটুয়া.“'ষ্য. (৫* বটুআ হি" বটন্বা। সঃ ৰা 

__শণস্থত্র। বাঁটিয়। দেখ)। স্বত্রনিমিত 

থলী, কাপড়ের ছোট থলী। (বা'তে প্রায় 

চলিত নাই )। 

বটে..*বট ধাতু দেখ। 

বটেক...এক বট বা কড়া । (২) বট ধাতুর 

বটে পদ (ক স্বার্থে, অধুনা! প্রায় অগ্রচল)। 

বটের...ষ্য, (প্রায় হি নাম। ও* বতর। 1 

বর্ত। অন্ত ন* নাম লার )। বিদ্িরবর্গের 

পাংশুবর্ণ পক্ষীবিশেষ (119 &15) 0911 

0০001101য 00101001065 )1  ১০।১২ 

আজ্ঞাল দীর্ঘ, ঠোঠ সনু. ছোট। পিঠে লক 

শীদা ডোর থাকে । শীতকালে বঙ্জদেশে 

আসে। শন্ত থায়। বেগে উড়িতে গারে। 

বটের মাংস অনেকে নুস্বাছ মনে করে। 
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রীত বড় হয়; অতিশয়, প্রঃবড় কষ্টে 

আছি, বড় ছোট। বড় একটা...গ্রায়, 

বঠকিরী...কৈর্টকিরী দেখ। 

বিয়া, বঠ্যে ''ষ্য. (স* বহিত্রক- জলযাঁন। 

হি" বৈঠা । তু* স* মঞ্জিনী_নৌকা হইতে 

ও* মঙ্জ_হাইল। রাছ়ে কেরাল শব ও*তে 

কাঁত শব্দ চলিত )। নৌকার ছোট দীড় বা 

কেরাল ( পূর্ববর্তো )। 

বডড...ণ (স* বড়_অ+*1--বড্র-বড্ড)। 

বিপুল, অতিশয়, গাঃ_-বভ্ড ভারী । 

বড়.'.ষ্য, (স* বট । বট দেখ । ও" বর গাছ। 

হি* বড় ম* বড )। প্রসিদ্ধ দীর্ঘায়ু বৃক্ষ- 
বিশেষ (10116 132810/91) 06০, [105 

021758191)515 )। শাখ। হইতে অবরোহ 

নামিয়! বৃক্ষকে বুহৎ করে । কোমল পল্লব 

ূ 
| 

| 
? 
।) 
। 

গাঃ-বড় একটা দেখিতে পাই ন্|। 

বড়কী: এষা, বড় বউ। বড়ক্ষণে,..অধক 

কাল, প্রায় সর্বদা । বড় দিন... খিষ্টান 

জাতির খিষ্-জন্মোৎসব (বড় -প্রশস্ত,পুণ্য)। 

বড় মা.'-জ্যেষ্ঠ। বিমাত। ৷ বড়-মানষি ..ষ্য, 

(বড় মানুষ+ই )। বড় মানুষের ভাব, 

বাবহার। ছোট বড় "'ক্ষুপ্র ও বৃহৎ, কনিষ্ঠ 

ও জো, নির্ধন ও ধনী, ইতর ও কুলীন।- 

বড়. “ব্য, বিতর্কে, প্রঃ-সে বড় কথা 

শোনে ! অর্থাৎ শোনে না; তুমি বড় 

দেখে ছলে !--অর্থাৎ তুমি দেখ নাই। 

রোমশ। ফল ছোট ছোট গোল, পাকিলে । বড়-বড় ব্য. ( স* বিট বিড ধাতু আকৌশে, 

র্তুবর্ণ হয়। আঠা-বড়.*'বট তুলা, কিন্তু 
বৃহৎ তরুবিশেষ ([1701917 ০৪০$০1০09০ 

0109, 91005 21856108 )। পাতা রোম, 

হীন, লম্বা। কলির খোল লম্বা! হয়। ফল 

র 
1 

1 
1 

পাকিলে আপীত ৷ এই গাঁছের ক্ষীরে রবর ৃ 

হয়। বড়-গাছের ক্ষীরেও রবর আছে, কিন্ত, 

শব্ধে)। বিরক্তিভাবে, প্রঃ-বড়-বড় করি! 

বকা--বড়-বড় শব্দ মাত্র শুনিতে পাওয়া 

যায়, অর্থ বুঝিতে পার! যায় না। বড় 
বড়ানি॥ বিড়-ৰিড় ''ব্য. বিরন্তির সহিত 

অস্পষ্ট ভাষণে । বিড় -বিড়ানি ॥ 

বড়িশী, ব'ড়শী ..য্য. (সং বৃডিশী। ও* বরিণী 

অষ্টমাংশ; অবশিষ্ট ক্ষীরে ধুনা (6917)। |  হি* বড়িশী)। স্থৃতী সীপ প্রতৃতিতে মাছ 

আঠা-বড় নেপাল হইতে আসাম, থাসিয়। 

পাহাড় এবং ব্রহ্দেশে জন্মে । (২) খড়ের 

মোট! দোড়ী (স* বট--রজ্জু)। খড় 

বেড়িয়! পাকাইলে বড় হয়। এা£-্দাতে ৃ 

খড় গলায় বড় চুণকালি কপালে আঃ) । 

বড়.'ণ. ( সণ বৃদ্ধ হইতে ৰঢ--বড়। তৃ* স* 

ৃ 
| 
ূ 

বড়)। বৃদ্ধ, প্রঃ--বয়সে বড়) জম, 

€ঃ--বড় দ্বার); মহৎ, মান্য, গাঃ--বড় 

লোক, বড় ঘর; ধনবান্, প্রাঃ--বড়: 

মানুষ) বৃহত, প্ঃ--ৰড় বাড়ী; বিস্তৃত, 

গাঃ--বড় রাস্ত!; দীর্ঘ, প্রাঃ--শীতকালে 

ধরিবার কাটা, গা£__জলের সফরী আহার 

করিতে বড়শী লাগিল মুখে) শীপ। 

ডা ..ফ্য. (স* টক )। দাইল-বাটাঁর ভাঁজ 

গোলাকার পিষ্টকবিশেষ। আদা-বড়া '' 
মুগের ৰড়া ঘিতে ভাজিয়| চূর্ণ করিবে। পরে 

মরিচ জীরা আদা জোয়ান নেবুর রস 

মিশাইয়৷ ইহার পুর করিয়া! যুগের পিঠ 

দ্বতে ভাঙ্গিবে (ভাবপ্রকাশ )। কাজি-বড়া 

“জল নুন জীরা প্রভৃতির সহিত ভাজা 

বড়া পচাইয়। কাজি বড়! হয়। রস-বড়া'"* 

গুড়ের রমে ফেলা বড়া । বড়া তোলা--বড়া 

৭৯ 
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ভাপে স্ফীত করা। বড়ী .'ষ্য, (স* ৰটা)। | বণিক-'ষ্য. (স* ব্রণিক্)। ব্যবসায়ী । স্ত্রী | 

দাইল-বাটার ছোট বড়! রৌদ্রে শুখানা) ৷ 

গষধের গুলী । বড়ী দেওয়!__দাইল-বাটার 

বড়ী নির্মাণ করা। কুমড়া-বড়ী '*বিরী- 

কলাই-বাটার সহিত ছ্াণি-কুমড়া কোর! 

মিশাইয়! বড়ী। ফুল-বড়ী ''ষে বড়ী ফুলিয়! 

উঠে। 

বড়াই...ফ্য. (বড়+আই। ও* হি* বড়াই )। 

বড়ত, মহত্ব (নিন্দিতার্থেণ। ঃ-গল! 

গরব ন|! কর মোর আগে, ছাড় গঙ্গে 

আপন বড়াই (কবিকঃ)) বড়াই করিব 

বণিকিনী (পদ্যো)। বেণা। দেখ । 

বত (গ্রা*)''ষা, (স+ ত্্ুত। গ্রা* প্রায়ই 
বেত)। ত্রত। 

ব্তমান (গ্রা")...ণ. (স* বর্তমান । পালি 

বন্তমাণ )। বর্তমান । 
বত্রিশ, বত্তিশ...ণ, ষ্য. ( স* দ্বাত্রিংশৎ )। ছুই 

অধিক ত্রিশ সঙ্খ্যক,-সঙ্খ্য। ; ৩২। খত্রিপিয়া, 

বত্রিশে ''( বত্রিশ +ইয়াঁ)। বত্রিশ-পুরক 

দিবন। বত্রিশের ঘর পুরণ-'*বন্রিশ ঘরে 

এমন অগুক বসাইতে হয়, সব দিকে যোগ 

বড়াল ..ফ্য. (স* ৰটব্যাল? বটুত্বাল 1) 

বড়ি ..ণ. (হি* বড়ী-্ত্রী') | বড়, গঃ--সই 

বড়িয়া, বড়্যে-.'ষ্য. (স* টিকা )। সতরও 

বড়ী-'*বড়া দেখ। 
বড়...ফ্য. (স* বটু। ও" বড়।মন্দিরপরি- | বদনা.“.যা. (হি* বধনা। স্ৰর্ধনী ঘটা 

করিলে প্রতি দিকে বত্রিশ হয় (18810 তার দুর (কৰিকঃ)। বড়াই-বুড়ী ''ষে ৰ 
500910 )। বাঁলিক! বড় মেয়ের কাপড় পরিয়! বড় সাজে ূ 

(বুড়। দেখ)। বড়াই-_বয়সে বড় দেখান! | বদ্ “৭. (ফা")। দুষ্ট, নিন্দিত, অসুন্দর, নিয়ম 
বাহ, নষ্টচরিত্র। বদ অভ্যান ''কদত্যা। 

বদ্-খৎ কদক্ষর। বদ্ খেয়াল...কুপ্রবৃত্তি। 

বদ নাম...ছুর্নাম | বদ-নামি...দুর্নাম | বদ 

নামী...যাহাতে ছর্নাম হইতে পারে। বদ 

মাঁশ, বদমাইশ "(ফা বদ্-মআয)। 

হীননীতি মানুষ, নষ্টচরিত্র মানুষ। বদ. 

মাঁশি, বদ্-মাইশি ''দুষ্টপনা | বদ্ মেজাজ 

'*রুক্ষ প্রকৃতি, অগ্লেই কৌধনশীল। ব্ 
মেজাজী...বৃক্ষ-প্রকৃতি, কৌধনশীল। বরং 

তাস খেলা দেখ । বদ্ হজম, বদ্ূহঞজমি 

'**অনীর্দ, অপরিপাক। 

ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ | | 

বড় পরমাদ হৈল (জানদাস)। (অপ্রচলঃ)। 

বড়িয়া...ণ. (বড়+ইয়া)। বড়, উত্তম, 

বেড়ো। ৷ 

খেলায় বঁটিকাঁসদৃশ গুটা। ষড়িয়। টেপা 

সতরঞ& খেলায় বড়িয়া চালন|; অনুচরকে 

ইঞ্জিত করা । 

চারক )। বালক, পরিচারক; ব্রাঙ্গণ-পুত্র, ! মেঃ)। করুয়াৰিশেষ ( প্রায়ই মুসলমান 
| 

প্রঃ বড়, চণ্ডীদাস গা (চণ্ডাঃ)। গৃহের )। 

বড়য়া...ণ. (বড়+উয়া। হি* বডীয়। _বৃদ্য  বদর.'হ্য, (স্*। ও* বর কোন্তি। 
ূর্ববর্জে 

_ বডঢ+ইয়- স্ার্থে। আলা" বরুয।)। বরই। হি*বৈর)। কুল ৰা কোণ? 

মহান্, ধনবান, গঃ--তাহে বড়ুয়ার বধু ঞ$--মিষ্ট কিছু আনিহ বদর (কবিক?)| 

(চণ্ডী, গুনহ বড় য়ার বহু (্ভীঃ |. | বদর."'যা. বদর নামক পীর (গীর দেখ)। 
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ইঙ্াকে সখুদ্রের অধিপতি জ্ঞানে বিপদের 

সময় নৌকার মাঁঝি শ্মরণ করে। 

বদল..'ষ্য, (আ')। বিনিময়, পরিবর্তন, দ্রব্য- 

বিনিময় | বদল ''ধাতু, (বদলা হইবার 

কথা । প্রয়োগবাহ্লো বর্দল )। বদলি-_. 

বিনিময় পরিবর্তন করি। বদল! | বদলি '' 

পরিবর্তন; স্থান পরিবর্তন । বদলী . প্রৃতি- 
নিধি। অদল-বদল...অদল দেখ । বদল- 

সদ্দল.'.( বদল যেন বি-দল) এই হেতু 
বিদ্ল সর্দল। কিস্তু। সদল প্রচর শব )। 

| 
ূ 

বন 

আমার বনে না। বনা॥ বনি-বনাও : (হি* 

বনাৰ হইতে)। পরস্পর একা, মিল। বন্তি , 

'*(বন ধাতু তি)। মিল। (নিঠ অব- 
নৃতি)। বন! ..ধাতু, (বন ধাতু আস্তে )। 
বনান! ॥ 

'ষ্.(স* বন। বনে সলিলকাননে-- 
অঃ। ৰনতি সম্ভজতে জনান্, বস্যতে সেব্রযতে 
বাঁবনং__-অঃ টাঃ | ৰনং নপুংসকং নীরে 
নিৰাসালয়কাঁননে_মেঃ। স* ৰন ধাতু 

সেব৷ ও ব্যাপৃতি হইতে বন শবেজল 

বদল। বদলা"বদলি.**একের পরিবর্তে অন্য | কানন নিবাস আলয় প্রত্ৃতি অর্থ আসি- 
গ্রহণ। বদল।...ধাতু, (বদল ধাতু ক য়াছে)। অরণ্য; বহুবৃক্ষসমষ্টি; ঝাড়, 
বদলানা । | ঝোপ, জঙ্গল; হান। বাঁশ-বন..'বহু 

বদস্ত '“ব্য. (ফা*)। হাতে। দস্তবদপ্ত “হাতে বাশের একতআ্রাবন্বিতি। বাশবনে ডোম 

হাতে (আদাঃ)। . কাঁনা-- একজাতীয় অনেকের মধ্যে একটা 
বিয়া, বে “ষ্য. (বিন্দু হইতে। হি* বুন্দ! নির্বাচন ছরুহ। গু-বন '-বিষ্াস্থান। বন- 

বৃন্দা-বিন্দু। হি* বুঁদিয়া)। শর্করা-রদে  জঙ্জাল...(সহচর শব)। জঙ্গল । বন-ঝোঁড় 

ফেলা ভাঁজা দাইল-বাট-বিন্দু মিষ্টান্ন | .বন ও ঝোড় (ঝেড়-_নির্বর। তু* সং 
বিশেষ | |. ব্ন-_নির্বর)। বন-ঝোপ .'বন ও স্ুপ। 

বদী...ফ্য. (হি*। স* অৰদাত ?)। কৃষ্ণপক্ষ । | বন বাদাড় '"বাদা দেখ। বন-ভোজন '. 

( বিপঃ নদী | বা*তে অগ্রচলঃ)। | বনে বৃক্ষা দি-বোষ্টত সানে গ্রীতিভোজন | 

বধ."'ধাতু, (মং ব্বধ হইতে) বধি--বধ (৩* বন ভোজন )। বনুয়া, বুনো. এ, 

করি। (পদ্যে)। র (বন4-উয়া)। বন্ধ, গৃহপ(লি ঠ কিংবা! গ্রাম্য 

বধু "'ষ্য, (স* বণ্ধ।)। প্রিয়তম, প্রাঃরাত্রে 

ছিল বুঝি বঁধুর ধুম (ভাঃ); প্রায়ই,নায়িকার 
প্রিয়তম । ( বণ দেখ)। বধুয়। "'্য আর্দা, বন ঠাড়াল, বন-জাম গ্রভৃতি শব 

( বধুউয়া)। বধু (প্রাচীন পদে )। প্রধান শবে দেখ। 

ধন “'ধাতু, (স* বণ ধাতু সেব1,মন ধাতু পুজ।। . ৰনক “ঘ, ( স* ব্র্ণক )। পীতবর্ণ মৃত্তিকা" 

বা* বনা, ও* বনিবা, হিঃ বন্না_-রচন। ৃ বিশেষ (6110৬ 0০01016)। এই মাটির 

মিলন, ম* বনর্দে__-রচন! মিলন-_হি* মণ্তে | পে হাড়ীতে মাধাইয়! গোড়াইলে হাড়ী 
স*বর্ণ ধাতু মিশিয়াছে)। বনি__মিলিত হই, ; লাল হয়। 
এক যোগে কর্ম করি, ও.ঃ--তার সঞ্জো : বনফশ-.'ষ্য. ( ফা" )। কাশীরের ক্ষুদ্র শাক- 

নহে। ঝন শব্ধ বিশেষণরৃপে বিলে বন্ত 
বুঝায় ; যথা, বন আদা, বন-মান্থুষ। বন- 
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বিশেষ(110 10101. ৬1018 000199)। | বস্ত, মস্ত". প্রত্যয়. (স* বৎ ও মতস্ানে বহু. 

নুনবোড়ার সদৃশ । হকিমী ওষধে লাগে । ;  বচনের বৃপ। তু" ফা" মন্দ )। বিশিষ্ট অর্থে 

বন-মালা...ফ্য, (ম* ৰনগাঁলা__বন্ কুন্মের ! গ্াঃ-জানবস্ত, লক্ষীমন্ত শ্রীমস্ত, বুল্িমন্ত, 

মাঁগ্য। এই মালা শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করিতেন। : ভন্তিবস্ত। 

পরে বিশেষার্থ হইয়াছিল)। (রাঢ়ে) | ৭ন্তি ''বন ধাতু দেখ। 
্যমালতাঁর মাল! । এই মালা গোপার্বণে বন্বন, বব, বৌ-বৌ * ব্য, (স* বণ বন 

গোরুর গলায় দেওয়া হয়। | ধাতু শব্দে)। ঘুর্ণন শবে, প্রঃ--দৌোড়ীতে 

বনাৎ...য্য, (হি* | হি*তে বানাৎ ও হয়। সং |. টিল্ বাধিয়। বন্বন করিয়া ঘোরানা। বব 

বপন হইতে হি* বান ধাতু। বানান! বন্ত্র- | করিয়া লাঠি ঘোরায়। 

বানা, বনাঁৎ ?)। লোমশ গীতবন্ত্রবিশেষ ; বন্দ "ধাতু, (স* বন্দ ধাতু )। বন্দি--বনদন৷ 

(91084-01000)। করি, স্তব করি। (পদ্যে)। বন্দো, বন 

বনাম-' ব্য. (ফা )। অন্ত নামে, ওরফে । ূ _আম বন্দি, পঃ--বন্দো মাতা স্রধুনী। 

বনারস .*া, (স* বারাণপী। বর্ণবিপর্যয়ে । (প্রাচীন বা')। 

বানারসী বা", বনারসী হি*)। বারাণসী বা! বন্দ-..ষ্য, (ফা* বন্ৰ্। স+ বশ্ধ)। বন্ধ) 

কাণী নগরী । বনারসী ..ণ. বাঁরাণসীতে : বন্ধন) রোধ? বস্জাদি বন্ধনী) মন্্রকীড়া 

নিষ়্িত ৰা জাত। বিশেষ; গৃহাঁদির বেষ্টন, প্ঃ--সাতাইশ 

বনি-বনাও -.ধ্য. (বন ধাতু দেখ। স* বনি: বন্দেবিসাই ধরিলেক স্ৃত। (কবিকঃ)- 

_মিলন | বনাও_হি* বনাৰ-বন| ভাব |, বিসাই_বিশাই-বিশ্বকর্মা (কৃত্বিঃ- 

বা* হইলে বনাই হইত )। মিল, সদ্ভাব, , বিহন্দ); থ, গঃ- পাচ বন্দে তিন বিঘা 

বন্তি। জমি) তৃৎপোকার এক এক চাষ (পূ 
বনিয়াদ ..ফ্য. (ফা*। ৪'তে নিঅ, হি* নেৰী।'. পোকার আদ্য হইতে অস্ত পর্যস্ত জীবন- 

ম* পায়!)। ভিত্তিমূল | বনিষ়াদী...ণ.ভিত্তি-! কু। ০/০16)।...ণ' অবরুদ্ধ, রুদ্ধ; বন্ধ? 

মূলবিশিষ্ট, বহকাল্বায়ী। বনিয়াদী ঘর নিশ্চল) কর্মহীন, ৫18 কাঁছারী বদ 

“যে ৰংশ বহুকাল হইতে প্রসিব্ধ আছে। . আছে৷ বন্দ." প্রত্যয়, (ফা+)। যে করে 

( বিপঃ__গর“বনিয়াদী, বে-বনিয়াদী)। ' এই অর্থে, যেমন নালবন্দ,। 

বনুই...বোনাই দেখ। ৷ বন্দগি, বন্দিগি-““ষা, (ফাঁণ বনগী)। বুত- 

বন্ধুয়া.''বন দেখ । ৷ দাসের কর্ম, সুতরাং প্রথাম। 

বনেটি '*ষ্য. (উদুবনেটী | ফা বন--শিকড়? | বন্দবস্ত, বন্দোবস্ত ''য্য. ( ফা" বন্দ-ৰ-বনূত্। 

বন+আটা 1. বন+লাঠি? )1 ছুই | স* বশ্ধব্যবস্ী)। ব্যবস্থা, নিয়ম 

প্রান্তে ছুই মণাল জালিয়! বুরাইবার | বন্দর .'য্য. (ফা* )। নৌকা জাহাজ বাধিবার 

লাঠি। স্থান; নৌকাযোগে পণ্য প্রেরণ ও আন" 

বনেদ'*'বনিয়াদ দেখ । | র়নের স্থান। 
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বন্দা, বান্দ.ফ্য. (ফা*)। কীত দীস। স্ত্রী 

বান্দী, বাদী । 

বন্দা, মান্দ। -.ষ্য. ( স* বন্দা। বন তুক্ষাদ্নী 

বৃক্ষবুহা-_-অঃ। শিরন্তাবুচত্বাৎ বন্দ্যতে। 

গাঁছের উপরে জন্মে বলিয়। নাম। ও" 

মলাগা । হি* বান্দ। )। চিরগ্তামল পরবৃক্ষ- | 

জীবী ক্ষুপবিশেষ (1,019100)05) 1 আমাদি 

বৃক্ষের শাখায় জন্মে। পাঠ 'গ্রায়ই পুবু। 

ফুল গ্রাঁয়ই আরন্তৃবর্ণ। কেশর ৪1৬টা। 

ইহার অনেক জাঠি আছে। ( হি*তে 

রাম্মাকেও বান্দা বলে। কিন্ত; স" বন্দা ও 

রাস্না বিভিন্ন বুক্ষ )। 

বন্দী ..ষ্. (স* ৰন্দিন্_ন্তৃতিপাঠক। ৰন্দন্ 

-কারারুদ্ধ__আগ্ডে | বোধ হয় ফা* বন্দী 

হইতে )। ঘ্বৃত বা বদধ ব্যন্তী। বন্দী-শালা 

“যা, (স* শালা। ফা* বন্দীখানা )। 

ধারাগার। 

বন্দুক .'ধ্য. (আ"* বন্দুক । বদ্ধ/ক-_শব্দকল্পঃ)। 

নালিকা-আগেয়ান্ত্র (£এ7)। বন্দুক ভরা 

__বন্দুকের নলে বারুদ ভর! । বন্দুকী "'ষ্য. 

( বন্দুক+ঈ। ফা" বন্দুকচি)। বন্দুকধারী, 

ধন্দুকধারী সেন! । 

বন্দেগি ' বন্দগি দেখ । 

বনেজ "ষ্য. (ফা* বন্দিষ,। ও* বন্দেজ, হি" 

বণ্ধেজ )। ব্যবস্ব|, নিয়মবন্ধন, 8 

কাজের বনদেজ না করিলে কাজ হয় 

না। 

বন্দ্যোপাধ্যায় '"ষ্য, (স* ৰন্দা__বন্দনীয়, 
উপাধ্যায় )। ব্রাহ্মণের উপাঁধিবিশেষ। 

বন্দোবস্ত'"'বন্দবস্ত দেখ । 

বণ্ধ,**ষ্য. (স*। বন্দ দেখ )। বণ্ধক, বিদ্ব; 

বশধন) গৃহাঁদি বেষ্টন, ৫8_-পাঁচ বপ্ধে 

| 

ৰ 
ূ 
| 

1 

| 

ৰ 

পাপা শী াীাীীটীহী 

বাড়ী; চাকার হ্াড়ীর ছুই প!শের লৌহ- 

বলয় । বন্ধক (গ্রা* বন্দক ) "ব্য. (স*)। 

উত্তমর্ণের বিশ্বাম নিমিত্ত অধমর্ণ যে দ্রব্য 

(স* আধি) ন্যস্ত কবে। বশ্ধকী-"*ণ. যে 

দ্রব্য বণ্ধক দেওয়! হইয়াছে। বশ্ধনি (গ্রা 

বণ্ধানি )-'ষ্য. (স* হইতে )। নিয়মিত 

কালে প্রদেয় দ্রব্য; দ্রব্যাদি দান কিংবা 

আদীনের নিয়ম। বণ্ধনী 'ষ্য. (স*)। 

দ্দার৷ বাধিতে পার! যায়; গণিতে এক- 

জাতীয় রাশি একত্র করিতে এবং ভাষায় 

লেখায় প্রসঙ্গাতিরিন্তু বিষয় সন্নিবেশ 

করিতে ছুই কোড় চিহ্ন ()। 

বন্ধন. ষ্য (৩* নাম)। তিনিশ দেখ । 

বনধানি ''বন্ধ দেখ। 

বন্ধ, "'ষ্য. (স*। অমরে, সগোত্রবান্ধব- 

জ্ঞাতিবন্ধুশ্বস্বজনাঃ। অতএব বণ্ধ, 

জ্ঞাতি। ও*তে বদ্ধ,স্বজন বা” কুটুম্ব। 

কর্বিকঙকণে এই অর্থঃ যথা, ধর্ম আদি 

তোমার যতেক বন্ধুজন-_দক্ষ প্রতি গৌরী। 

স্বজন অর্থ হইতে সণ্তে আত্মবন্ধু, পিতৃবদ্ধু 

মাতৃবন্ধু _ক্রিবিধ বণ্ধ। বা দায়াদ। স্বজন 

অর্থ হইতে বা*তে বধু-প্রিয়, স্বামী। 

মেদ্দিনীতে অর্থসম্প্রপারণ হইয়াছে । যথা, 

বন্ধুঃ স্যাৎ পুংপি বন্ধুকে মিত্রে ভ্রাতরি বান্ধ'ৰ 

--বণ্ধুক পুষ্প, মিত্র, ভাতা, বাণ্ধব। ইহা 

হইতে আধুনিক বা* অর্থ)। স্বজন) মিত্র; 
কর্মসথত্রে আত্মীয়, গঃ- প্রবাসবপ্ধ,, ধর্ম 
বন্ধু | বধ,-বাণ্ধব " ষ্য. (সহচর শব্ধ )। 
বণ্ধ, | বণ্ধুয়া। বধুয়া"-ষ্য..বস্ধ।4উয়া_- 

স্বার্থে )। প্রিয়ভম, গা$-শ্তাম বন্ধুয়ার সনে 

(চগ্ীঃ), প্রাণ বন্ধুয়। বিনে (জ্ঞানদাস )। 

বদ্ধয়ালি,.'ফ্য. (বশধ,1আলি। তু* 
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হিরা সস 

নাগরালি)। বশ্ধ,তা, পাঃ(প্রবোধ- বয়নাঁম।...ফ্য.' (আঁ বয়, বই--বিকুয়)। 

চন্দ্িকা )। (অপ্রচলঃ)। বধু দেখ। 

বন্ধক “'বীধুলী দেখ। 

বন্ন (গ্রা"*)."'ষ্য. (স* ৰর্ণ। পালি ৰ&)। বর্ণ । 

দেখ। 

বব্বলা, বব্বলিয়া..'ণ. (স* বৰ র--পামর-__ 
মেঃ| ৪* ববুলিঅ। )। বর্বরভূল্য, পামর, 

যার কথা ঠিক থাকে ন1। (তু* বনবরস্ত 
ধনক্ষয়ঃ )। 

বম...ফ্য, (স* বম ধাতু বমনে )। অগ্নিবাণ 

বিশেষ,যাহা বম্ শবে বিদীর্ণ হয়। .'ব্য, বম্। 

শবে, প্রাঃ--বম্ ভোলানাথ ; গাল-বাদ্যে। 

বম..'ষ্য, ( ই* 810১00 হইতে )। ঘোড়ার 

গাঁড়ীর ঈষ। 

বমাল ''বামাল দেখ। 

বমি...ফ্য, (স* বম ও* বাস্তি_স বাস্ত, 

হি* বমী)। বমন? বমিত দ্রব্য। গা বমি 

বমি কর1--বমনেচ্ছ! | 

বন্থেটিয়া, বন্বেট্যে ''ষ্য. ( পতুণি ০০১৪1- 

8110, ই* 10100210161) গোলন্দাজ 

সৈনিক; নদী ও সমুদ্রের দস্যু 

বস্ত (গ্রীণ) .'ষ্য. (স* ব্রহ্ধ )। ব্রহ্ম 8 

শুং পুং। বস্ত-তালু (গ্রা" ) -ষ্য. ( স" ত্র্গ 

তালু)। ব্রহ্মতালু। গাঃ- শৃং পুঃ। 

বস্ত। (গ্রা' )...ষ্য. ( সঃ ব্রঙ্গা )। ব্রহ্মা । 

বয়ড়।...য্য, ( স* নাম ব্বিভীতক | ও* বাহাড়া, 

হিৎ বৃহেড়া,ম* বেহেড| 1 স* বয়স্বা হইতে । 

কিন্ত, আমলকী ও হরীতকীর নাম বয়ন 

__অমরে )। অর্জনার্দিবর্গের তরুবিশেষের 

(10170108115 06161108 ) ফল । ইহার 

গাছের পাত৷ বর্ষে বর্ষে ঝরিয়া পড়ে৷ কাঠ 

শল্তু। শাখ'গ্রান্তে পাত! ধরে । ফল লোমশ! 

বিকৃয়পন্জ। 

বয়র-কুড়ি"'বহুয়ারি গাছ (রাছে)। বছুয়ারি 

দেখ। 

বয়ল .'য্য. (স* বলীবর্দ। সং গ্রা* বইজে। 
হি*)। বলদ। 

বয়স (গ্রা* বয়েস, বএস ) "'ষ্য, ( স* বয়ম্। 
ও* বয়স )। জন্মাদি কালপরিমাপ। উঠতি 
বয়স-যৌবন। পড়তি বয়দ--প্রৌযত্ব। 
বয়সের গাছ-পাঁথর নাই--এত অধিক বয়দ 
ষে, জন্মের সময়ের গাছ নাই, পাথরও 
নাই। বয়স-ফোড়!-.'মুখের ব্রণ | বয়স... 

ব্য. ( বয়ন+4আ1)। যৌবনারস্তে কস্বরের 
নিয়ত | বয়স্ক...«. (স* বয়স্্ব | ও* বয়স) 

. বয়স্ব। স্ত্রী' বয়স্ক ( সং বয়স্থ| )। 

। বয়. যা. (বৈদিক স* 1 স* অৰরোহ)| বটের 

|. ঝুরি। 

বয়া...ফা. ( পত্তুণ ০০1৪, ই* 8০5 )। নদীর 
চড়া দেখাইবার নিমিত্ত ভাস! নিদর্শন। 

বয়াটিয়া, বয়াট্যে...ব ধাতু দেখ। 
ঝয়ান...ষ্য, (স* বদন )। বদন, 

(কবিকঃ)। (পদ্যোে)। 

বয়ান...ফ্য, ( আ* )। ব্যখ্যান। 

বয়েদ .ষ্য. (আ* বয়ৎ)। গ্লোক। 

বর. ধাতু, (স* ৰূ ধাতু বরণে )। বরি- গ্রহ? 
করি, অভিলাষ করি, নিযুস্তু করি। বরণ, 

বরা বর! ' ধাতু, (বরধাতু আস্তে)! 
বরান। ॥ বর...ষ্য. (স* ৰর)। অভিলাষ, 

গ্রার্থন! ) জামাত1, বিবাহার্থ পুরুষ । বর" 

কন্ঠা৷ .'বিবাহীর্ী পুরুষ ও কন্ত!| মিত-বর 

..মিত্র-বর, বরের বালা-সহচর (রাটে নিত" 
বর)। মিত কন্তা, মিত কন্তে."বন্ার 

€1-- 

তত লট এপ 

৯ 



বাঁলাসখী (ও"তে মাকৃঙ্ডি_ মার্কপ্ডেয় হইতে। 

কিস্ত, উৎপত্তি কি 1)। দো্জ-বর...দ্বিতীয় 

বার বর। দোজ-বরিয়। ''ণ. যে বর দ্বিতীয় 

বার বিবাহ করিতেছে, প£--গণক কহিছে 

মোরে দিও দোজবরিয়া বরে জন্মপত্রে 

আছয়ে লিখন (কবিক:)। €তজ-বর **তৃতীয় 

বার বর। তেজবরিয়! 'ণ. যে বর তৃতীয় 

বার বিবাহ করিতেছে । বরযাত্রী, বরষাত্র 

যা. (স* বরষাত্রী) | বরের অনুগমনকারী, 

€18--বরযাত্রগণে দেখি ভয় মনে না 

সরে কার উত্তর (ভাঃ)। বরাতি...ষ্য, 

(স* ব্রর-ষাত্রী। হি* বরাতি )। ৰর-যাত্রী, 

গঃ-কবিকঃ। 

বরং...ব্য. (সৎ বরম্)। অন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ৃ 

শ্রেষ্ঠ । বরংচ, বরঞ.**বা, ( স* বরম্+চ )। 

বরং। 

ববই...ফ্য. (স* ব্ররী)। কুল ফল (পূর্ববঞ্তো) 
বর কন্দাজ...ষা. (আ* বর্কৃ_বিছ্বাৎ, অন্দাজ 

_নিক্ষেপক- বজধর। তু স* পরিষ্কন্দ_ 
আন্তঃপুররক্ষক)। প্রভুর শরীররক্ষী,গ্রাতিহারী। 

ধবথ "*ধাতু, ( স* ৰুষ ধাতু)। বরখি-বধি। : 

বরখ। ॥ ববখা। বরিখা ''ষ্য. ( স*ৰর্ষা )1 

বর্ষা (প্রাচীন পদে )। 

বর্-খাস্ত 'ধ. ! ফা* বর--স* বহিঃ4-খান্ত )। 

অতীত, অপগত, গ্ঃ--কাছারি বর-খাস্ত ) 

পদচ্যুত। 

বর্ধখিলাফ ''ণ. (ফা* )। অসঙ্জাত, পূর্বাপর 
সঙ্জতিশুন্ত | 

বরগ।-**ষ্য. ( পুতি ৮61৪ -৪ 101 কিংৰ। 

স* বর্গ_-কড়ির তির্যক কাষ্ঠ, বদ্দার। ছাদ 
বর্গে বিভন্তু হয় )। ছাতের কড়ির তির্যক 
কাষ্ঠথ। 
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বর-গুধ.'ষ্য. ( স* বর-গুণ )। বিবাহার্থী বরের 

গুণ বা লক্ষণ, পা২--হর-গুণ (গ্রা" অরগুণ ) 

নাই বর-গুণ আছে-_-হরের আবহাক গুণ 
নাই, অনাবস্তক গু আছে। 

বরজ..'ষ্. (স* বজ। ও* বরজ্, হি বরজ )। 

পানগাছ পালনের তৃণাচ্ছাদ্দিত ঘর, প্রঃ-- 

বাবুই নিবসে পুরে বরজ নির্মাণ করে 
(কবিকঃ)। 

বরঞ **ব্য, (স* বরম্1+চ)। বরং, অন্ত 

অপেক্ষ! ভাল, প্ঃ--বরঞ্ গরল খায় আমা 

পানে নাহি চায় (কবিকঃ)। 

র বরণ ''ষ্য. (সৎ বরণ । ও* নাম বন্দাপনা )। 

_. নিয়োগ,পুজ! | বরণ-ডাঁলা...ধা্ত দুর্ব। গুআ 
প্রভৃতি পূর্ণপান্র ৷ ( স* অধিবাস )। বরণ- 
ডালায় ২৪টা উপকরণ থাকে, যথা __গঞ্গা।- 

মৃত্তিকা, গণ্ধ, শিলা, ধান, দুর্বা, পুপ্প, ফপ 

(কর্দলী), দৃধি, ঘ্বৃত, স্বন্তিক (পিঠা নিগ্ষিত 
মৃতি ), সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা 
( হরিদ্রা ), সিক্ধার্থ (তুল), কাঞ্চন (ব্বর্ণ। 
রৌপা, তাঅ, লৌহ, দর্পণ, অলন্তক, 
হরিদ্রান্থত্র, চামর, দীপ। বরণ-ভালার 

গ্রত্যেক ্রব্য দিয়া বরণ করিতে হয়। 

।. গ্রাশিরে দিয়! দুর্বাধান, নিছিয়া ফেলিল 

_ পান, গাঁথি গলে দিল পুষ্পমাল! (কবিকঃ)। 

। ভারতে নিছনীভালা, যথ।-_লইয়া নিছনী- 
র ডাল হুলাহ্লি দিয়।। 

বরণ...ফ্য, (সং বর্ণ )। বর্ণ, প্রাঃ__ আমার 

| অঙ্গের বরণ লাগিয়! গীতবাঁস পরে শ্তাম 

(জ্ঞানদ্বাস)। ্ 

বরণ "যা, (স+ বূগস* বর-মুখজাত ব্রণ_ 

অঃটাঃ,বরগক-__মেঃ)। ব্রণ; যৌবনকণ্টক, 

যৌবনে মুখজাত বয়ঃকণ্টক ( 01100159 )। 
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চে 
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বর্-তরফ ..৭. (ফাঁ*। ফা" বর-স* বহিঃ)। | বরা ''ৰোরা দেখ। 

বহিষ্কত, কর্মচযুত। বরাক-কাটা.''ষ্য. (1 স* বরাক-ূর্ভাগ! 

বর-দার ..ফ্য. (ফা+)। বাহক, 8ছড়ি ৰ হইতে1)। গুডুচ্যাদিবর্গের বৃক্ষবিশেষ 

বরদার, হুকা-বরদাঁর | | ( [61108701)5105 10068005 )। হহাঁর 

বর্দাস্ত ৭. (ফা”)। সহ, গঃ_-কথা বরদাত্ত । মুল বাজারে বিবুয় হয়। সাপে কাটার 

হয় না)? |. উষধ বলিয়। খ্যাত ( কানাইলাল 

বরণুত্র..ষ্য, (স* বরপুত্র )। দেবদেবীর, দে)। 

বরে বে পুত্রের জন্ম হইয়াছে; দেবদেবীর ৷ বরাড়ী .'ষ্য. (স* ৰৰুড-_ জাতিৰিশেষ 

রহিত পালিত ব্যন্তি। ৷ হইতে? )। রাগিণীবিশেষ। 

বরফ.. যা, (ফাঁ* বর্ফ)। হিমানী (1০6)1 । বরাৎ..'ধ্য. (আ* বরাআৎ-_অন্তকে কাজের 

বরফী ..ফ্য. চারিকোণ! মিষ্টকবিশেষ। | তাঁর দিয়। নিজে মুক্ত হওয়া )। অনৃষ্ট। প্রঃ-_ 

বর্বাদ ..ণ. (ফা বরবাদ ' বর-স' বহিঃ । তার বরা ভাল; অন্তকে ভারার্পণ, প্র-" 

বাঁদ__স" ৰা5)। অপচিত, নষ, অপব্যয়িত। : তাঁহাকে বরাৎ দিয়াছি। প্রয়োজন, প$- 

বরষ..যা (স* ৰর্ষ)। বর্ষ, বৎসর ।( বর্ষ! ৷ হাঁটে বরাৎ আছে (ফাঁ* বরাৎ)। বরাতী 

| 
| 
ূ 

দেখিয়া বৎসর গণনা হইতে বর্ষ শবে |. এগ, যে কর্ম সম্পাদন নিমিত্ত অন্যকে 

বৎসর বুঝায় )। বর্ষা, বরিষা 'য্. (স*. অর্পণ কর! হইয়াছে; প্রয়োজনীয় | বরাতী 

বর্ষা )। বৃষ্টি। চিঠি ..যে পত্র দ্বারা অন্থকে কাজের ভার 

বরন্ষা।...ফ্ (দ" তূরিস্গণ্ধ | ৪ ভুরু | দেওয়া হইয়াছে। 

সুরভি নিধ্ু--বৈদ্যকঃ)। নি্ুকাদি বর্গের বরাতি ..ফ্য. (স+ বরযাত্রী | হি বারা, বরাতি। 

ছোট তরুবিশেষ (01011258 /:0০0071211) |. বর দেখ )। বরযাত্রী, প্রাঃ_(কৰিকঃ)) 

অনেকট। কামিনী গাছের তুলা, কিন্ত/।  কত্াভঙ্জা সম্প্রদায় 

ফুল কিছু নয়। পাতা সগণ্ধ বলিয়। ইহা । বরাদ্দ .'৭' (আ* বরায়াৎ+দাদন)। ভারার্পিত 

দ্বার কেহ কেহুব্যঞ্জন স্থবাসিত করেন নির্দিষ্ট। 

বরা...ঘ্য. (সং ্ররাহ )। বন্ শুকর (এই অর্থে । বরাবর ..ণ. (ফ*)। সমান, সোজা, প্রঃ 

গ্রারই বন-বরা )। বরার পিঠে তিনট। শাদ। | এই বরাবর যাও। বা, সদাদর্বদা, গ্রথমা- 

ডোর! থাকে । লোঁকে বলে গই হা, এবং ৃ বধি, গ্রাঃ_বরাবর এই রীতি দেখিতেছি। 

দেখিয। শৃকর ও বরাহ প্রতেদ করে. সমীপে, প্রাঃ হজুকবগবর পাঠানা হইল। 

বরা-মাংস অনেক হিন্দু খায়। বরাকুচি ''ষ্য, | বরাবরেষু যা, (ফা* বরাবর" সপ্তমী 

( স* ববযাহ কু্িক1 )। বরাহ-লোমের কুচি। | বিভন্তি)। সমীপেষু 8 মরামহিম 

বরা-খুরিয়া, বরাখুরে) ''ণ' ( বরাহখুব+ র বরাবরেষু (প্র লিখিতে )। বরাবরি গাঞ্ 

ইয়া )। বরাহের খুরের তুল্য খুরবিশিষ্ট। | -শরাের পালকীবাহক কাঁহার-ভাষায়, পধ 

(শূকর দেখ )। * , 1 ভাল সমান সৌজা। 
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বরাতরণ-.'ষ্য. (স* বর 1আভরণ)। বিবাহের 

বরকে প্রদেয় আভরণ। 

বরিখ .'ধাতু. ( স* বর্ষ হইতে )। বরিখি_ 

বরিষি, বর্ষণ করি । বরিখা॥ (প্রাচীন পদে)। 

বরিশাল '“ষ্য, (স* বডিশ-কাট!+আল)। 

পালকীবাহুক কাহার-ভাষায়, কাঁটা গাছ, 

কাটাবন। বরিশাল-নগরের নাম বোধ ভয় 

কাঁটাবন, অর্থাৎ সুন্নরবনাস্ত দেশ। 

বরিষ "ধাতু, ( স* বর্ষ ধাতু )। বরিষি_-বর্ষণ 
করি, প্রঃ-ছুমদাঁম বরিষে মুষলধারে কিল 

(মাঃ)। বরিষা ॥ বরিষণ-'*বর্ষণ। বরিষা-"' 

(স* বরিষা- হেম$ )। বর্ষ।। বরিষা কাল 

( গ্া* বারিষা কাল ) ''বর্ষাকাল। 

বরিহ|...ণ. (হি* বড়িয়।-বরিঅ|--বরিহা। 

উত্তম, পঃ--প্রাচীন পদে । (অপ্রচলঃ)। 

বরিহ| "'ষা. ( সং বর্থ। )। ময়ুর-পিচ্ছ (প্রাচীন 
পদে )। 

বরুণ ..য্য, ( স* বরুণ _মেঃ। বা'তে গ্রা' 

বরণ|, হি* বারন! বরবন্না, ও* বরুণ )। 

মধ্যমাকৃতি তরুবিশেষ (01809552 1011- 

৫1998 )। বল কুঞ্চিত। পাতা ত্রিপণ, 

প্রায়ই শাখাগ্রে থাকে, এবং বর্ষে বর্ষে 

প্রায়ই ঝরিয়া পড়ে। কাঠ পাণ্ডুর, শত্ত। 

ফুল বড় বড় আপীত, গ্রীষ্মকালে ফোটে। 
ফল গোলপ্রায়, বহবীজ। 

বরুয়!''*ষ্য. (বড়+উয়! | বড় দেখ । আসা" 
বৰুয়। )। মাগলিক (মেদদিনীপুরে) ; উপাধি- 
বিশেষ। 

বনধুলী''*বোলতা দেখ । (ও, বন্পুরি, বিরুডি) 
হি* বরেলা )। 

বরোণা“'ষ্য, (1)। আমাদিবর্গের উচ্চ তরু- 
বিশেষ (17011698108 19178109115 )। 

বন্ধল মহ্ণ। পাতা বুহৎ। গাছ ও ফল 

হইতে বিষান্ত নির্যান বাহির হয়। চাটিগীয়ে 
ও ব্রহ্মদেশের অরণ্যে জন্মে । 

বর্গ...ফ্য. (সং বর্গ )। সজাতীয় সমূহ; ছাদ, 
প্াঃ--নান! বর্গে গড়ে কর্মী (চৈতন্তমবল)। 

বর্গী ''ষ্য. ( ম* বারগীর) মা* বার-_বন্দুকে 
যত বারুদ ধরে। বোঁধ হয়, ফা" বার সং 

ভার+ফা* গীর)। মহারাষীয় সৈম্ত বিশেষ, 
পঃ-বর্গি মহারাষ্ই আর সৌরাইই গরভৃতি 

(ভাঃ)। বর্গীর হাঙ্ামা.*'বর্গার অত্যাচার । 
বর্ণ...ব্য. (স* বর্ণ )| শুক্লাদি বর্ণ; ব্রাহ্মপাঁদি 

চতুরর্ণ) রুপ) ভাষার কখ-আদি বর্ণ; 
অক্ষর) রং। বর্ণ-আঁগম ''শবে কখ আদি 

বর্ণআগমন। বর্ণ-কুম.'কখ-আদি শ্রেণী। 

বর্ণমাঁলা.''কথ-আদি বর্ণশ্রেণী। বর্ণচোর! 

'**গ্, প্রকৃত বর্ণ অপ্রকাশিত যার। বর্ণ- 

চোরা আম."'ষে'আম পাঁকিলেও হরিত- 

বর্ণ থাকে। বর্ণ-''ধাতু. (বর্ণ ধাতু )। 
বর্ণি_বর্ণন প্রশংসা! করি। (পণ্যে )। বর্ণন 

***(স* বর্থন)। বিস্তরণ, স্তবন। বর্ণন! '* 

( সং বর্ণন)। প্রশংসা, কথন; অর্থবাদ। 

বর্ণন।-পত্র-:,অর্থবাদ ( আদাঃ। 91817 )। 

বর্ত-"“ষ্য. (স* বর্ত)। কীঁসাবিশেষ (১:০0£৩)। 

ভরণ দেখ। 

বর্ত (গ্রীৎ বত্ত)"'ধাতু, (স* বুত ধাতু বর্তনে)। 
বণতি__স্থিতি করি, অনুবৃত্ত হই, এ: 

সম্পত্তি নাতিকে ৰতিবে; পালিত হই, 
প্রঃ সম্পত্তির কিছু পাইলেই নাতি বন্তিয়া 
যাইবে--জীবিকা করিতে পা্নিবে, সৌভাগ্য- 
বান্ মনে করিবে। বর্তা॥ বর্তা.'ধাতু. (বর্ত 
ধাতু আস্তে )। বর্তানা॥ 

বর্তক..“্বটের দেখ । 
৪ ৮০ 
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বর্বটী..ষ্য. (স* বৰ টা। ত্রীহি ভেদে_মেঃ। 

ও* বরগুড়ি)। শিক্বাদি বর্গের কৃষিজাত কলাই- 

বিশেষ (1006 ০০ 968. 1209 

:০88876)। গাছ প্রায় সোজ! দীড়ায়। 

পাতা ত্রিপর্ণ। শ'টী লক্ষ! । এক জাতের গাছ 

লতাইয়া গড়ে শু'টাতে বীজ দুরে দুরে ধরে। 

এই জাতের কীচ। শু'টী রীধিয়া খাওয়া 

হয়। 

বর্ষ...ধাতু, (স' বৃষ ধাতু)। বধি-বর্ষণ বৃষ্টি 

হই, গ্রঃ_-আজ যেমন বধিয়াছে। বর্ষা ॥ 

বর্ষণ ..ষ্য, (স* বর্ষণ )। বৃষ্টি। বর্ষণিয়া 

.**গ (বর্ষণ+ইয়! )। বর্ষণ হইতে প্রাপ্ত, 

প্রাঃ __বর্ষণিয়। জল | কথায়, যত গর্জে তত 

 ৰর্ষে না, যেমন গর্জন তেমন বর্ষণ নয়_- 

মেঘগর্জন অধিক হইলে বর্ষণ নুন হয়) 

লক্ষণায়, যাহার মুখে তর্জন অধিক, সে. 

, কাজে অল্প ক্ষতি করে) যে যত উহার | 

বিলাপ করেতার ছুঃখ তত অল্প জান! যায়। : 

] 

পুষ্ট (লই, প্রাঃ--গাছটি এখন বলিয়াছে। 

বলা ॥ বলন...স্বীল্য, প্রঃ--প্রতিমা নির্মাণে 

পেশীর বলন করিতে হয়। বল.""ষ্, 

(স*)। সামর্থ, প্রঃ-দেহের বল? শন্তি, 

পরাকৃম, পাঃ--বাছুরের আর বল কত) 

বল করা, দেওয়।-_-শক্তি প্রয়োগ ; সৈন্য) 

সত্রঞ্ খেলীয় রথ হস্তী অশ্ব। বল- 

বুদিধ-.'ৰল ও বুদিধ,দেহের ও মনের সামর্থ। 

বল বুদ্ধি ভরসা তিন ব্রিশে ফরসা--৩১৩০ 

-৮৯০ বত্মর বয়স হইলে দেহের বল,মনের 

বল) ও সহীয়বল_-কিছুই থাকে না। বল- 

বীর্ষ...সহচর শব) । বল । বলবৎ... (সং 

বলব্বৎ)। অতিশয় | বলবস্ত ''গ. বলবান্। 

বলবান্,...গ. (স* বলবান্)। বলবিশিষ্ট। 

বলাৎকার ..ফ্য.( স* বল স্বীরা কর।। এ 

অর্থ এ*তে )। বাণতে, বলপুর্বক অভি 

গমন (82০) | বলাবল...(বল+অবল)। 

বল যত আছে, যত নাই। বৰলিয়'''ণ' 

বর্ষ।-"'( সং বর্ষ। )। বর্ষণ। উন! বর্ষা ছুণ। ূ 

, শভ- ,যে বৎসর বর্ষণ অন্প, মে বৎসর ণীত : 

অধিক হয়। বর্ষানি-""ষ্য. (বর্ষ +পানি )। ূ 

বৃষ্টিজল। বর্ষ/-বাঁদল, বর্ষ।-বাঁদলা, ৃষ্টি-বাদল! ' 

(বল+-ইয়া ১। বলবান্। 

ৰল "ধাতু, (প্রাচীন বাঁ* বোল ধাতু । ও* হি* 

ম* বোল ধাতু । স* বৰ ধাতু একস 

প্রাকৃতে খোল হইত বোল ধাতু দেখ। 

.,*( সহচর শব )। বর্ষ) ছুর্ষোগ । বর্ষাতী 

প. ( স* বর্ধা-খতু-বর্ধাৎ+ঈ্ )। বর্ষা, 

কালের যোগ্য, যেমন ফশল, বস্ত্ী। বর্ষা- 

. পোকা."'ষ্য. (স* ইন্দ্রগোপ )। ক্ষুদ্র অষ্ট- 

পদী কীটবিশেষ (106 5০৪110 1010. 

 শু0070141010)। বর্ষারস্তে বালি মাটির 

. উপর দেখ্ঞিত।পাওয়। যায়। দেহ লাল 

_ অখমলেরমতন ( পোকা দেখ )। বর্ষা "ব্য 

(হি* বরছী)। নিক্ষেপযোগ্য ছোট বল্পম। 

বল...ধাত, (স* বল ধাতু জীৰনে )| বলি-_- 

পরে বল বল ধাডুও হইয়াছিল__আণ্ডে )। 

বলি__কহি) বর্ণনা করি, প্রীর্ঘনা করি, 

উপদেশ করি, উচ্চস্বরে কছি। বলা॥ বলা 

কহা.*( সহচর শব । কহ দেখ)। 
বলা। 

বলাবলি..'পরম্পর কথন। বলা"''ধাতু 

(বল ধাতু আস্তে )। বলানা 
॥ বলিয়া ' ৰা, 

হেতু, জন্যে, গাঃ-ত। বলিয়া তাহাকে 

কিছু বলিবে না দে জন্যে) নামে, এ 

চোথ-গে বলিয়। এক পাখী আছে। 

বল..'য্য, (ই* 10811) । খেলিৰার গোলপি।
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বল-নাচ.:৮ উ* 911) | বহু নরনারী মিলিত | প্রাঃশ-কটিতে বলয়া হার ( চৈতন্তমঙ্গল )। 

হইয়া ইংরেজের নৃত্য | 

বলক..ষ্য, (ও* বন্তক ) হি* উধিয়ানা-_ 

উধ্বআনা। স* বল+করা হইতে? তু* 

ও* বন্তকা বহুলতা | বহল--গাড়। তু 

হি* বলকনা_-খোঁলা)। জাল দিবার 

সময় ছুধের উখাঁন বা স্ফীতি। বলকাঁ.*৭. 

( বলক+আ )। যে দুধের বলক উঠিয়াছে, 

এক-বলক-তৌলা, বলক-উঠা দুধ ''এক 

বার স্ফীত ছুধ। 

বলদ...ষ্য. ( স* বলীবর্দ। ও* বলদ, হি* বলদ 

বৈল )। যে গোরু পিঠে ভার বহে, ৩.8 

বলদ ভিড়িয়! চলে মহাবীরের সঙ্গে (কবিকঃ); 

যে গোরু গাড়ী টানে । (যে গোরু লাঙ্গল 

টানে-_তাঁহ! হালিয়া )। কলুর বলদ ''ঘাণী 

থুরায়, ইহা হইতে যে একই স্থানে বধ 
থাকিয়া ঘোরে। চিনীর বলদ ''শর্করাবাহী 

বলীবর্দ যেমন শর্করার স্বাদ পায় না, কেবল 

ভার বহে, তেমন । বলদিয়া, বলদ্যে.''ষা, 

( বলদ +ইয়া )। বলীবর্দচালক, যে 
বলদ দ্বারা ভার বহে, কিংবা যে বলদ 

তাঁড়ায়। বলদা'*'বলদ, গোরুঃ ৩--বাইশ 

বলদ (খনা)--গোরু বাইশ বছর 

ধাচে। 

বলন...ফ্য. ( বল ধাতু জীবনে দেখ )। পুষ্টি, 

স্থংলতা, প্রাঃ-মূলাকে জ্িনিয়। মোট! 
দত্তের বলন (মাঃ); আধিক্য । বলনি'*' 

বলন, গ্ঃ--ভুরুর বলনি কামধেন্ধু জিনি 

ইন্ধন্থুকের আতা! (চণ্ডীঃ)1 বলনী-.'ণ. 
বলন-বিশিষ্ট, প্রাঃ--ম্ুবলনী মধ্যথানি কি 
বাখানি তার। 

বলয়া...ণ. (স* বলয় আ)। বলয়াকার, 

( অপ্রচলঃ )। 

বলা'"*ষ্য. (স* বলা )। বেড়েল! দেখ। 

বলাই '*ষ্য. ( বলরাম, বলদেব প্রভৃতি নামের 
বল+আই )। বলরাম। | 

বলাৎকার'''বল দেখ। 

বলানিয়'.'ণ. (সৎ বলবান্--বলান+-ইয়। )। 
বলবান্, প্রায় উর্বর, গঃ--বঃ জমি। 

বলাসান.'*ষ্য. (আ। তু* স* ঘল--গশ্ধরস 

_মেত। ই* 815210)1 মকা দেশের 

বেলদাম (অন্য নাম মোর)। গর্জন তৈলের 
মতন বৃক্ষনির্যাসবিশেষ (0160 16911)। 

গুগ গুলসদৃশ বৃক্ষবিশেষের নির্ধাস। 

বল..'ষ্য. (স*)। দৈত্যবিশেষ, পুজোপহাঁর, 
গ্রঃ-_ছাগবলি, কুম্মাখবলি) জরা হেতু 

শ্লথ চর্ম? শরীরমধ্যভগী ; অর্শরোগে গুহ- 
দ্বারের অভ্যন্তরগ্ব.মাংসপি্খবিশেষ (01159)। 

বলি-হারি"*ষ্য. (স* বলি-_উপহার। হার 
ধাতু। হি বলি-হারি--বলি)। উৎকর্ষ 

হেতু পরাক্তয়। প্াঃ-জ্ঞানদাসেতে বলে 

বলিহারী যাই। বলিহারি যাওয়।-হারিয়! 

যাওয়া, হারি স্বীকার করা, অতএব উৎকষ্ট। 

বল্পম.."ষা.( স" ভল্প ৷ হি*)। ছাড়িয়া" কিংবা 

বিধিয়! মারিবার শূল। 

বশ..'ষ্য. (স* বশ)। ইচ্ছা, শ্রতৃত্ব।''ণ. ( সং 

বশ )। আয়ত্ত, গাঃ--তোমার কাথার বশ 

শঙ্কর সর্বদা! (ভাঃ)। (বিঃ_অবশ)। বশাৎ, 

বশত$...ব্য, (স* বশাৎ, বশতঃ)। শর্তি- 

হেতু, হেতু, কারণে) বুশংবদ, বশখদ, 

...ণ. (স* বশংবদ)। মিষ্টভাষী,).বশবর্তা। 

বস.''ধাতু, (স* বস ধাতু নিবাসে। স* বস 

ধাতু ম্তত্তে.)। বদি-বাঁগ করি, ৫18 

ঙ 
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দৃশঘর প্রজা বসিয়াছে; কর্ম আরম্ভ করি, 

£হাট কাছারি বসিয়াছে; প্রবেশ 

করি, গ্ঃ--ভিজ| মাথার থাকিলে মাথায় 

জল বসে) সংহত হই, প্রুঃ-_ ফেল! মাটি 

বসে; নিষ্নগামী হই, গ্রঃ-_পাকা বাড়ী 

বসিয়া যায়; পিণীভূত হই, প্রঃ-_শীতে 

দই বসে না। বসা । বসা..ধাতু, (বস ধাতু 

আস্তে)। বসান! ॥ (বৌধ হয়, কয়েকটা 

অর্থ বা* বন উপবেশনে হইতে )। 

বস-..ধা, (বাণ ও* মণ বস ধাতু। হিতে 

গ্রায়ই বৈঠ-স* বিষ্-ধাতু। স* বিশ 

ধাতু, বিশেষতঃ উপবিশ, নিৰিশ ধাতু, 

হইতে বইস-_বস ধাতু । হয়ত স* বস ধাতু 

স্ম্তে-_খাম-_মিশিয়াছে)। প্রাচীন বা*তে 

বইস ধাতু)। বসি-_উপবেশন করি। বসা॥ 

ৃষ্টান্তে, শালগ্রামের শো! বসা-একই। 

বস]..“ধাতু (বস ধাতু আস্তে )। বসানা ॥ 

বসার বা উপবেশনের নানা কৃম আছে,কিন্ত 

বাঁঁতে সকলের নাম নাই। (১) উবু হইয়া 

বসা_উ্বজানু হইয়া । জানুসন্ধি মুড়িয়া 

পদতলে ভর দিয়া বসা, চাপটি খাইয়া বস! 

নহে। (২) খাটর-মল্প হইয়! বয়া-ছুই প 

মুড়িয! উরুর নীচে পদতল রাখিয়া নিতম্বে 

তর দিয়া বসা । (কিন্তু খাটর মল্প অর্থ কি? 

মন্লীসন ? কিস্ত; খাটর- ভদ্র? কোথাও 

কোথাও শুদ্ধ করিয়! আসনগীড়ী বলে। 

কিন্ত, আন ও পীঠ এক, এবং পীঠাসন 

ভর না দিয়া.নিতথ্বে দিয়া এবং ছুই হাতে 

ছুই পা বেড়িয়া বস । (৫) বীরাসন--এক 

হাঠু পাতিয়া (ব! গাড়িয়া) অন্ত পা উবু 
রাখিয়া বসাঁ। (৬) তন্তাসন_ছই হাঠু 

পাতিয়! বস! যেমন গরুড় ৷ (৭) সিংভাঁমন 

__বাঁম পায়ের উরুর উপর অন্ত প৷ স্বাপন 

করিয়।, এবং ।বাম পা ঝুলাইয়। বস|। 

এই উপবেশনে চৌকী পাঁলগক প্রভৃতি 
গে। 

বস, বাপ "*ব্য. (ফা* বস)। প্রচুর, পর্যাধ, 

গ$--বম আর চাই ন|। 

বদৎ..*ষা, (স* বসতি । ই লুপ্ত )। বসতি। 

বসৎ-বাটা...আবাঁস। 
বসতি -'ষ্য. ( স+* ব্রসতি । হি* বস্তী )। বাঁস, 

আলয়। বস-বাস-''ষ্য, (স* বসতি+বা। 

তি লোপে বস)। বাদ। 

বসন্ত ''ষ্য. (স" বসস্ত )। বসন্ত খতু ; রাগ- 

বিশেষ; বসম্তরোগ (বসন্ত খতুতে হয় 

বলিয়া! অন্য সৎ ও বা* নাম শীতল! । 

ও*-তে ঠাকুরাণী। স' নাম মন্থরিকা। ই' 
57811-005: )। পানি-বসস্ত...বসম্ত'রোগ- 

বিশেষ (010167-9০%)। এই রোগ শিশু 

ও বাঁলকের অধিক হয়। পু নাহ্ইয়া 

গুটতে জল থাকে । বসস্ত-বাহীর ""য্ (ফা 

বাহার-_-বসস্ত । অতএব মূলে সহচর শব) 

রাঁগিনীবিশেষ। (রাগরাগিণী দেখ)। বদন" 

বউড়ী..ষা, (স* বসস্তবধূটী । আভিধানিক 

নাম নহে। কোথাও হলুদা-বসন্ত, কোথাঃ 

বেণ্যে-বউ নামে খাত )। বৃক্ষচারী বর্গের 

হরিতবর্ণ পক্সীবিশেষ (38990 1 (১) বড 

বসস্ত-বউড়ী, বড় বেণো-বউ "*১২ আঞ্জুণ 

দীর্ঘ, গাল গল! নীলবর্ণ। গ্রীক্রকালে ডাকে 

__লীঠে গীড়ীতে আসন উত্ত রুপ না 

হইতে পারে) সতে স্বস্তিকাঁসন )। | 

(৩)-1--& প্রকার উপবেশন, কিন্তু 

ডাঁইন পদতল বাম উরুর উপরে স্বাপন 

করিয়!। (৪)--1--উবু হইয়া! কিন্ত, পায়ে 
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পগৃহস্থের 4€খাক! হউক |” ও*তে সীতা- 

কোকলেো। অন্ত ডাক কুক্কুকৃকুক। 

(0/89025 88180108 )। (২) ছোট বসস্ত- 
বউড়ী, ছোট বেণ্যে-বউ, গয়লা বুড়ী ..৮ 

আঞ্জাল দীর্ঘ, চক ছোট কাল, কপাল 
ন্তবর্ণ। গ্রীন্মধীলে ডাকে কুক-কুকৃ-কুক 
(ব| টুক-টুক'টুক )। ( 30000105108 

1101092(90601)818 ) | (৩) হরিৎ বসম্ত "* 

১৩1১৪ আঙুগুল। শশ্তবীজ বিশেষতঃ বট- 
ফল খায়, এবং কুটুর-কুটুর ডাকে। 
(11615106155 26/1801085 )। 

বস-বাঁস...বসতি দেখ। 

বসা...ষ্য, (সৎ বসা )। মাংস হইতে প্রাপ্ত 

সেহ পদার্থ, চবি ।..*বস ধাতু দেখ । 
বন্ু."“ষ্য. (সণ ৰস্থু )। ৮ অঙ্ক; উপাধি- 

বিশেষ । বন্থু-ধারা."'যা, (স* ৰস্থ-_-চেদি- 

রাজ)। বৃদ্ধ শবাদ্ধ-পূর্বকর্মবিশেষ, চেদ্িরাঁজ 
বন্থুর উদ্দেশে কাথে সপ্ত ঘ্বৃতপারা। (২) 

( স* বৃস্থ_-জল)। বৈশাখ মাসে তুলসী 
গাছের উপরে জল-ধারা। 

বন্তা''“ষ্য. (ফা")। বন্ত্রবদধ দ্রব্য । বস্তানি ''ষ্য. 

(বস্তা+কানি)। বস্তা বাধিবার বন্ত্। 

বস্তানী...ষ্য. ছোট বস্ত! | বস্ত!-বন্দি ..ষা. 
বন্তাবাধা। বন্তা-পচা...ণ. বাধ। অবস্বায় 

পচিয়াছে যাহা, যাহা খোলা! হয় নাই। 

বড "'ষ্য.(স* বস্তু। স* বস ধাতু নিবাসে 
হইতে)। যাহা আছে, সত্য ? পদার্থ) ভরব্য, 
ওঃ--কাপড়খানার বস্তু নাই। বস্তুতঃ 

'*"বা, (সৎ বন্তৃতস্)। ষখার্থতঃ, কারণতঃ। 
বই""'ধাতু, অং ৰহ ধাতু )। (সকর্মক) বহি-- 

বহন করি, আনয়ন ধারণ করি। বহা। 
বহনি...বহন, বহুনব্/য়। (অকর্মক )-_ 

বহি--ছুঃখহর্ষশেকাদি সহি, বাহিত নীত 
হই, বহমান হই। বহা। বহা.''ধাতু. (বহু 
ধাতু আস্তে )। বহানা॥ সময় বহিয়া গেল 
অতীত হইল । বালক বহিয়! গিয়াছে-_ 

শাসনের অতীত হইয়াছে । বহতা..'ণ. (তু 
স* বহতী- মোতম্থিনী )। যাহ! বহিতেছে, 

1: বহতা জলে স্নান হিতকর। (ব ধাতু 

দেখ)। 

বহব, বহবঃ.''ণ. (সৎ বহু শবের বহুবচনে 

বহবঃ)। বহু, গ্রঃ--প্রণাম! বহব নিবেদন 

_-বহুপ্রণাম-পুর্বক নিবেদন । 
বহর..ষ্য. (ফ1*)। বিস্তার, যেমন বস্ত্রের। 

,*ষ্য, (আ*)। সাগর। -(হি)। সাগর- 

পোত-বাহিনী। 

বহি ''ষা. (বই দেখ)। খাতা, পুস্তক। 

রোকড় বহি.'যে হিতে টাকার হিসাব 

থাকে। রোঁজনামচা বহি ''যে বহছিতে 

দৈনিক হিসাব থাঁকে। 

বহি..'বই দেখ। 

বহিনী.''ষ্য. (স* ভগিনী। স" প্রা* বহিণী, 

ভইগী)। বইন, ওাঃ--কবিকঃ। বইন 

দেখ। 

বহিরগ্..'ষ্য. (স')। বাহ অঞ্জা; অপর জন, 

শত্র; ( তু* অন্তরঙ্গ )। বহিরঙ্গতা (গ্রা' 
বইরগাতা )"“ষ্য. শত্রুতা । 

বহির্দেশ ''ষ্য. (স*)। গৃহ-গ্রামাদির বাহিরের 

স্বান; বহির্বাটী) মলত্যাগশ্বান (বাহে 

দেখ)। 

বহ্..'ষ্য. (স* বধূ )। বউ (প্রাচীন পদে )। 
বহুড়ী-..বউড়ী ।বউ দেখ । বহুআরী-..ষ্. 

( বধৃ+আরী )। বউড়ী। (তু* ঝিআরী)। 
বহৃত.''ণ. (স* প্রভৃত। সগ্গ্রাৎ বহুঅ। 
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০০০৯০5 
ল লস্স্ 

কিংবা স+ বছুতর )। প্রভূত, বহু, ও: 1 বহুরুপা "ফা, (স* বজরুপঃ সরটে-মেঃ )। 

ইহা 'হৈতে প্রাণী বৃদ্ধি হইল বহুত (কৰিকঃ)। 

বহু ত...(ত নিশ্চয়ে, পাদপুরণে )। বহু, 

প্র;-_মালীর ইচ্ছায় শাখা বহু ত বাড়িল 

(চৈঃ চঃ), বহু জাতি গোঠী তোমার বহুত, 

বান্ধব (চৈঃ চ3)। 
বছুতর...ণ. (স+। বহু অর্থে স'তে বহুতর 

শব্দ আছে, যথা, বহুতরকলশসাধ্যং। 

বাণতে বহু অর্থে, এবং বহুশ্তর (ফা* তর 

__গ্রুকাঁর) বহুবিধ অর্থে )। বহু, অনেক, 

গুঃ--কবিকঃ-ঝড় বৃষ্টি হৈল বহুতন, 

কিনিয়া বহুতর, দিয়। বহুতর কেশ ;ভারতে, 

_ অনশন কৈল বহুতর, দাসদাসী দিল! 

সঙ্গে সৈন্য বহুতর, গ্রাকাশ করিল ত্র মন্ত্র 

বহুনর, সুন্দর সুন্দর নৌক! বহুতর, গাড়ি 

করি এনেছিল নৌক! বহুতর, মঙ্গল দেখেন 

বহৃতর, ( যেমন, ধেনু বৎস এক স্থানে বৃষ ' 

থুরে ক্ষিতি টানে দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল) ৰ 

প্রবোধচক্জ্িকীয়। বহুতর বৈরী, বহৃতর 

ধনদানমান। 

বহুয়ার, বহুআরি.' ফ্য. (স* বুবার। ৪*. 

। 
॥ 
। 
। 

গরগণা )। ছোট তবুবিশ্লেষ (60/019 

10%8)। গাছ প্রায়ই বাকা । কাঠ শাদ। 

হালকা । অনেক ডাল, চারিদিকে ঝুঁকিয়া 

পড়ে (এই হেতু স" নাম বহুবার-_বহুন্ 

দেশান্ বুগোতি-_-অঃ টাঃ)। পাতা একোততর 

গ্রায় অণ্ডাকাঁর। ফুল শাদা ছোট, শ্রীষ্স 

কালে ফোঁটে। ফল গৌল-গোৌল, পাকিলে 

গীতবর্ণ। ভিতরে চট্চটা আঁঠ! (এই হেতু 

এক স* নাম ক্লেম্সাতক )। ছুঃখী লোকে 

ফল থায়। বছ্য়ারি সদৃশ অনেক গাছ 

আছে । (রাড়ে নাম বয়রকুড়ি )। 

দক্ষিণভারতের বন্য প্রীর্দেশের সরটবিশেষ 

( 010810901600 )। দেহ ৯১৪ জাঞল, 

পুচ্ছ ১০1১১ আঙীল ; চোখ বড়, দে 

চেপটা অবুর্দময়, পক্ষ দীর্ঘ, মাথার পাশে 

চূড়া, জিহ্বা কুমির মর্তদ গোল, প্রান্তে 

বল, হঠাৎ বহির্গত করে। দেহের বর্ণ 
পরিবর্তন করে বলিয়া নাম। ( বঙ্জাদেশে 
বহুর্পী নাই। কাকলাস বর্ণপরিবর্তন 

করিতে পারে বটে, কিন্ত, বহুবুপীর তুল্য 

পারে না)। 

বহুর্ণী ..ষ্য. (বহুর্প+ঈ)। যে মানুষ বহুবিধ 

রূপ ধাংণ করিতে পারে ; অভিনেতা । 

বা..ফ্য. (স* ৰাত)। পবন (প্রায়ই পদ্যে)। 

ব1.'ধাতু, (স* ব! ধাতু গতি, এবং স* বাদি 

ধাতু বাদ্যে মিশিয়াছে )। বাঁই-বছি 

প্রাঃ--মন্দ মন্দ বায় বায়ু) বাদ্য হয় বা 

বাজে, প্তঃ-ঠমক খমক বাঁয় (কৰি 

“করাবলম্বন বংশী বায় মন্দ মন্দ।” বাঁজাই। 

গ্রঃ-কেহ গায় কেহ বায় কেহ ভাল ধরে 

(জানদাস), আরমুখে বায় বেণু (জ্ঞানদাদ)। 

বাআ, বাওয়।॥ (এই শব্দ অগ্রচলিত)। 

বায়তি, বায়ন দেখ। 

বা..'ধাতু, বাহ ধাতু দেখ 

বা...ব্য. (স' ৰা )। বিকল্পে। রাম বা 

শ্যাম যাইবে; উপমায়, এ$-চাদ বা 

দেখি? বিতর্কে, গাঃ-+কিৰ| দিব বৃগের 

তুলনা ৷ অথব1"*ব্য, ( স* অধস্])। পূর্ব 

বাঁক্যবিশেষণে, এা$-রাঁম, একা যাউৰ 

অথব! শ্ামের সঙ্তো যাউক. বরং, 8. 

বাঙ্গাল! ভাষায় কর্ৃবাচ্যের প্রয়োগ হঃ 

অথব| বল! চলে অন্ত বাচ্ের গ্রয়োগ 
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আধশ্তক হয় না) কিংঘা। ঘদি বা দেখ। | বাই.' বাগ দেখ। 

বা..ব্য, আশ্চর্ষে, ৰাঃ। 

বাঁ..ণ. (স' বাম। ঘাম-বীঅন্প্বীয় | শর 

এর পরে থাকিলে বা গানে বায় হয়)। 

বাঁম, দক্ষিণ নহে, গাঃ-্! হাত, ঝ। দিক। 

বায়ে বয় না-_লাঞ্জাল কিংবা গাড়ীতে 

জোতা গোরুর মধ্যে ডাইন পাশের গোবু 

বলবান্ হয় এবং বাঁ পাশের গোরুকে চালায়। 

ইহা হইতে অন্যের বশে চলে না । 

বাংশুয়া, বেংশো! 'ষ্য. (স* বংশ হইতে_- 

বাংশ+উয়!__সাৃশ্তে) ৷ কলাগাছের খোল। 

(যেমন বাশ গাছের খোল থাকে )। 

বাঃ."ষা. (স* ব। হইতে )। বিশ্ময়ে, বিতর্কে । 

বাঃ বাঃ "'ব্য, বিম্ময়াতিশয্যে। 

বাঅড় "যয, (স* বন্ধ হইতে বীাধ+ড়)। 

নদীর বদধ আোতনালী, যেখানে নদীব আত 

বদ্ধ হইয়াছে । 

বাঅনিয়া...ণ, (স* বামন + ইয়া )। বামন- 

তুল্য খর্ব। 

বারী ''ষ্য. (স*বৰর্বর ) ।জাতিবিশেষ। স্ত্রী 
বাঅরিনী। (২) (স* বর্বরঃ পামরে কেশে 

_মেঃ| স* ব্ার্তরি। মণ বাবরী_আলু- 
লায়িত কেশ)। মন্তকের কেশ পশ্চাতে 

লম্বা ও স্কীত। বাঁঅরী-কাঁট! চুল--এইরুপ 
চুল। 

ৰাআ...ডিম দেখ। 

বাআনন ''বায়ান দেখ। 

বাই .'ষ্য. (ন* বাতিক, বাত )। আযুর্বেদের 

বায়ুরোগ; বাঁতশশুল, গাঃ--বাই মারে, 
ধরে; ব্যসন, গাঃ--খিয়েটার-দেখা বাই। 

বাই-বাতাস, খাঅ-বাঁতাস .'ফ্য. (সহচর 

শব )। উপদেবতার স্পর্শ 

বাইছ, বাছ .'ষ্য. (বাছি দেখ)। বাছা, 
নির্বান। বাইছ কর1--বহ্ জালিয়া একত্র 
নদীর মাছ ধরা। বাইছ খেলা--নদীতে 

নৌকা লইয়া কে আগে যাইতে পারে, 
তাহার প্রদর্শন । 

বাইতি ..ষ্য, (সং বাদিত্র+ঈ--বাদিত্রী_- 
বাইতী--বাইতি )। (প্রায়ই) ঢাক কিংবা 

ঢোল বাদ্যকর; জাতিবিশেষ। স্ত্রী বাই- 
তিনী। 

বাইন "'ফ্য, (স" বাণি--তন্ত্রবপন )। বোধ 

হয় ৰাপন হইতে) বীজবপন-ধারা | বাইন- 

কান।..*ণ. ৰীজবপনে ধারাভঙ্জা। 

বাইন, বাইম..'ষ্য. (স* বমি)। পাকাল 

মাছের সদৃশ কর্দমচর বৃহৎ মৎস্তবিশেষ 
( 01590502101001819 21108609 )। পিঠের 

পান! পুচ্ছের সহিত মিলিত। পিঠের 

পাখনার নিয়ে কষ চিহ্ন থাকে। 

বাইন ' ষ্য.( স* ভরণী। ও* বণ!, হি* ভন্মি )। 

নিয়ে কূমশঃ সবু এমন বড় মৃত্পাত্র ব! 

নান্দ। ইহাতে আখের রস জাল দেওয়া হয়। 

বাইন ''ঝায়না (টে“টাদ)। (অপ্রচলঃ)। 

বাইন...ফ্য. ( স+ বস্তা )। বন্য গ্রাঃ--নৌকা 

বাইন-চীল হয়__বানে বিপর্যস্ত । (এই শব্ধ 
ব্যতীত অন্ত শবে বান দেখ)। 

বাইবল...ষ্য. (ই* 1916)। খিষ্টানের ধর্মত্র্ব। 

বাইর, বার..'ষ্য, (স* হিম )। বাহির) 

ঘরের ভিতর নহে । ৰাইর-বাড়ী...বহির্বাটী। 

ঘরবীর করা_-মনের চাঞ্চল্যে একবার 
ঘরে প্রধেশ কর! পর বার বাহিরে আসা। 

বাইল ..ব্য. (স*পালি। ম* ফলী। ও* বাছুজা।, 

বরড।--তালপত্র | টাকায় বাগুরা। তু" স" 
ড় 
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বারবার, বলজ্জ-দ্বার)। সম্পূর্ণ এক | বাউটা-.“যা. (স* বাহ4-বা"* টা। ও" বাহটি)। 

খণ্ড যেমন তাঁলপাতা ( বাখড়া দেখ )) বাহুর ভূষণবিশেষ।* 

কপাটের ছুই খণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড  বাউনি-''ষ্য. (বাঁআন্ন বপ্ধন হইতে? বণ্ধন 

(ঝাইল দেখ । বাঁইল হইতে ঝাইল )। 

বাইশ...প. ষ্য. (দ* ছ্বাবৰিংশতি)। ছুই অধিক 

বিশ সম্যক,*সঙ্ঘয। ) ২২। বাইশী, বাইশে 

এ. (বাইশ +আ,1ইয়।-বাইশিয়া_ 

বাইন্তে )। বাইশ-পুরক দিবস। 

বাইস ..য্য, (স* বাদী, বাশী। ও* বাসি )। 

স্্রধারের কর্তন-শত্ত্রবিশেষ। ইহার ফলা 

কোদালের মতন তির্যক কিংবা কুড়ালের 

মতন উধ্বাধঃ করিতে পারা যায়। প্রা 

শীলে শিলাইয়! বাসি পাটি ঠাচে রাশি রাশি 

(কবিকঃ)। 

বাইসিকেল, বাঁইক-*ষ্য. (ই* 01০/010)। 

দ্বিচকৃ-ষান। 

বাঈ, বাই...ব্য, (হি* ম* | হিনতে মান্তা নারী, 

নর্তকী । মতে মাতা ও মান্ত! বয়োজ্য্ট। 

নারী মাত্রে। বাবা বাবু শষের স্ত্রীলিঙ্া রুপে 

বাঁবী_বাঈ 1)। মান্য! নারী (প্রায়ই 

প্রত্যয়ন ব্যবহৃত হয়, যেমন মীরা-বাঈ, 

রম-বাঈ ); হাঁবভাব-সহিত'নর্তকী | বাই- 

নাঁচ...বাঙঈর নৃত্য । (এই নৃত্য অঙ্গভঙ্গি 

দ্বার ভাব,এবং খেমটা নাচে পদদ্বারা নর্তন- 

কৌশল প্রদর্শিত হয়)। বাইজী.'( তু* 

বাবাজী, বাবুজী )। নর্তকী । 

বাউ (গর) ..ষ্য. সে* ৰাযু) | বাঁযু। (তু'আউ)। 

বাঁউটা...ফ্য. (স* ৰাতাট। বাতমূগ । ও* 

বাউটিআ বাহ্টিআ-_পুং কৃষ্ণসার )। কৃষণ- 

সার, প্রঃ_বারশি্গা বাওটাদি কন্ত,রী 

তুলারু (ভাঃ)) বাঁউটা হরিণ যেন চারি পানে 

চায় (মাঃ)। 

অর 

হইতে 1)। মকরসংকাস্তির পূর্বদিন খড়ের 

বেণী দ্বারা গৃহদ্রব্য বশ্ধন। মন্ত্র এই-. 

আউনি বাঁউনি পিঠা কর্যা খাঅনি--অর্থাং 
বাউনি আসিল, পিঠ। করিয়। খাও। লক্ষী 

বাধিয়া রাখা উদ্দেশ্ত । (কিন্তু বাআন 

বণ্ধন কেন ?)। 

বাউরি, বাউর।''*্য (স* বৰাতুল--বাঁউন-_ 

বাউর। বাউল দেখ। ল শ্বানে রহইত। 

যথা, কোল-__কোর, কাজল--কাজর, উল 

_উঞ্জর)। বাতুল, প্রঃ-_বাউরি-পায 

(চণ্ডীঃ)_-বাতুলপ্রায় ; করি আগে বাউর 

নাচায় জগৎনারী (চৈঃ চ১--পাগল করিয়া) 

বাউরী সম কত করু পরলাঁপ (জ্ানদান)। 

বাউল ''ষ্য. (সং ৰাতুল)। বৈষ্ণবসম্প্রদায- 

বিশেষ । ইহারা মাথায় টোপর গায়ে কাথা 

দিয়া গাব-গুবা-গুব বাজাইয়| হরিনাম করে। 

এ. বাতুল, প্রঃ-বাঁউলকে কহিও হাটে 

ন| বিকায় চাউল (চৈ: চ১)--পাঁগল চৈতন্য 

দেবকে; বাউলকে কহিও লোক হই 

আউল  চৈঃ চঃ)-_আউল --আকুল। 

বাউলী...বাঙ্ুল (চৈঃ 6:)। বাউিলিয়া, 

বাউল্য| ... বাতুলপ্রায়, প্রঃ--বাউল্য 

বিশ্বাস (চৈ; চ$) বিশ্বাস_জনেকে 
উপাধি। (ও* বাউন্তা )। 

বাউলী...ফ্য, (স* বলয়। বলয_ন্যল+ঈ 

_ বায়লী-_বাউলী )। হাড় ধরিয়া নাগা 
বার লোহার বেড়ী। 

বাঁএন (্রা*)..যা,বায়ন দেখ । ৫াঃ-পুং গং 

-গাএন বাএন। 
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বাঁও“.ষ্য. (প্রতৃণ ৪৪৮৪০. 9৮০ )। বাগী | বাঁকড়া''.. (বাকা4-ড়া -বাকাড়া__বাকড়া) 
রোগ। (ফিরিজী রোগ দেখ )। বাঁকা, ঈষৎ বাক।। কর । (লাঞ্জল 

বাওড়-'বাঅড় দেখ । দেখ)। | 
'বাও-বাতাস.*'ষ্য. (স* বাত | বাত-বাঅ-- | বাক-মল-'বাক দেখ। 

শুং পুঃ )। উপদ্দেবতার গায়ের বাঁতাঁস বা; বাকল ''ষ্য. ( স* বন্ধল)। গাছের ছাল বা 

ত্বক। বাকলা-..ষ্য, (বাকল+আ)। ফলাদ্র 

খোলা প্রঃ-বার্তীকুর খারা কচু কুমড়া 
বাকল! কবিকঃ)। 

স্পর্শ | ৃঁ 

বীক..ধাতু, (স* বনক্ ধাতু কৌটিল্য)। 

বাকি_বকূ হই ) কুটিল হই । বাকা ॥ বাঁক 

..“ষ্য, (১) (স* ৰকু? বঙক-_মেঃ)। নদীর 

বকত! ব| মোড়, প:--এক বাঁক ছই বাঁক 

তিন বাক যায় (কবিকঃ)। (২) ভারযষ্ট 

(বাঙ্ী হইতে )| বীক-নল 'দ'পশিখ। 

বাঁকাইয়। ফুকিবাঁর বাক1-নল (দ্বর্ণকারের | 

01০-019৩ )1। বাঁক-মল, বাকী .'ষা, 

(বববুৰলয় )। পায়ের নিমিত্ত বাঁকা বলয়- 

বিশেষ, প্র;__রজতের মল বঙক (চৈঃ চঃ), 

বঙক-মল! বাক-সাঁড়াণী ''কঙকমুখ সন্দংশ 

(69165) | বাকা."'ণ, কুটিল, ও18-বাকা 

মন) বক্, পঃ_-দেখিতে না পারিলে চলন 

বাক; অপমান, গ্ঃ_নাচিতে না! জানিলে 

উঠান বাক; তির্যক, প্ঃ-বাকা দি'খী; 

খজু নহে, প্রঃ-বাঁকা পথ। বাকা-চোর 

'শ্বীকা ও চূর্ণ। বাঁকা-রায় ' ধর্মঠকুরের 
নামবিশেষ। বাকুড়।রায় দেখ। বাঁকা 

'''ধাতু, (বাক ধাতু আস্তে )। বাকানা ॥ 

বাকড়.' যয. (স* ৰকাস্থর হইতে? এক 

বকাস্থুর শ্রীকৃষ্ণ হত করেন। বাকড়ের 

নামাস্তর কাসর--কংসাস্ুর ?)। তক্ষক । 

পেটে বাঁকড় হওয়1-উদ্দরে এমন এক 

ভক্ষক হওয়া যে অত্যাহার করায়। শ্লীহা 

বৃহৎ হইলেও লৌকে থেদে বলে বাকড় 

হইয়াছে। 

বাকম (গ্রা*)''বাপক দেখ। মাঃ 

বাকোস। 

বাকসন! (গ্রা* বাঁসকনা ).""ষ্য. (স* বঙ্তা- 

সেন। অন্য নাম অগন্তি-_ভাৰপ্রকাশে। 

বক ফুল দেখ)। শিশ্বা্দি বর্গের পুষ্পতরু- 
বিশেষ (569181718 £181011012)। কাঠ 

শাদা লঘু। দুকুল বাকা বলিয়। বৌধ হয় 
ভুলে বক নামপাইয়াছে। ফুল শাদা ও লাল 

_-ছুই জাত। প্রায়.বারমান ফোটে। শু'টা 
আধ হাতের উপর লম্বা । পঃ--বাকসনা 

(কৃত্তিঃ আদেযে), বাকসোনা (কবিকঃ)। 

বাদকন! (মাঃ-বাবল। বাকনিম বেঙুচ 

বাস্্কনা। বর্ণবিপর্যয়ে বাদ্কনা। তু" স* 

বাসক-_বারুস রাড়ে )। 

বাক." "বাক দেখ। 

বাঁকি...ণ. (আ*)। অবশিষ্ট, অবশিষ্ট গ্রদেয় 

ব! প্রাপ্য । বাকি পড়া--শোধ না যাওয়া। 

বাকি খাঁজন1-.'যে খাজনা ব। কর অদত্ত 

রহিয়াছে । বাকি জায়.'.অবশিষ্টের তালিকা! 

প্রজার জমির ও জমার হিসাব । বাকিদার 

.“ষ্য. যে প্রজার খাজন!। বাকি আছে। 

অমা-ওয়াণীল-বাকি ''ষে কাগজে ধার্য 

_ খানা, আদায় ও বাকি দেখানা হয়। 

বাকি-বকেষা .'ণ. (সহচর শঙ্ব )। চলিত 

৮১ 
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সনের বাকি ও গত সনের বাকি । বাকি- | বাক্য (গ্রা" বাক্কি)...ব্য. (স* বাক্য )। পদ- 

সাকি..'ণ, (আ*)। অতিরিক্ত । সমুদয়, কারকান্বিত! কিয়! (ব্যাকরণে); 

বাঁকুচী, বাগুচী...ষ্য. (অমরে, অবলগুজঃ . বচন) স্ু্। বাক্য দেওয়া--“সত্য? করা। 

সোমরাজী সুবল সোমবল্লিক | কালমেষী | স্তোভ বাক্য (গ্রা* স্তোক )''স্তস্তন করিয়! 

কৃষ্ণফলা ব্বাঁগুচী পুতিফল্যপি॥ অঙএব | থামিয়া রাথিবার বাক্য; নিরর৫থক বাক্য। 

অমরের বাগুচী সোমরাজীর নামান্তর । ভাব- বাঁক্যবাগীশ...(স* বাগীশ-_-বন্তা । অতএব 

গ্রকাশে দোমরাজী শশিলেখা-_অর্থাৎ | বাক্য শব অনাবস্তক )। নিরর্থক বন্তু। 

উাঁটায় শীদ! রেখা বলিয়া সৌমরাজী। ম* | বচন-বাগীশ। বাক্যালাপ ''ষ্য, ( স* বাকা 

হি* বাঁবচী, হি” বকচী দাঁনা, ও* বাকুচী। : +আলাপ। প্রায় সহচর শব্দ)। কথাবার্তা 

বা'তে বাকুচী ও সোমরাজী পৃথক গাছ। ৷ বাকৃস (্রী" বাস্ক) "'া. (ই* 0০%)। টাকা" 

সৌমরাজী দেখ.)। শি্বাদি বর্গের বর্ষাঘুঃ | কড়িজিনিষ-পত্র রাখবার কাঠের কিংবা 

শাকবিশে্ষ (195012108 ০০151169118 )। ধাতুপত্রের মণ্্ষা। বাক্স বন্দি করা__ 

দেড় হাত ছুই হাত উঠ! হয়। পাতায় এক : বাক্সে রাখিয়া বন্ধ করা । হাত-বাক্স.. 

কিংবা তিন পর্ণ থাঁকে ।পর্ণ চিহুযুন্ত। ফুল ছোট বাকৃদ। কেশ বাক্স '( ই* ০৪5৮ 

ছোঁট আৰন্তনীল, শ্রীতকালে ফোটে। | 1১০%:)। টাঁক। কড়ি রাখিবার লৌহপত্রের 

শুটীতে বীজ একটী, অগ্ডাকার, স্থগণ্ধ : হাত বাকৃন। 

তিন্তু। এই বীজ ধবলের মহৌষধ বলিয়া । বাখড়া 'য্য. (স*পঞ্ষ-্পাখা+ড়া। গাথড়ী 

ব্যাত। ( বা" সোমরাজী কিন্তু নহে। তাহ! | দেখ। ও* বরডা, বাহ্ঙা।)। তাল নারি 

কমির মহৌষধ )| কেহ কেহ বাঁকুচীকে : কেল খেজুর প্রভৃতির দীর্ঘ বৌ) (এই 

হাঁকুচ বলে। .. ঝৌটা চওড়। বলিয়। পাথার সাদৃগ্ে )। 

বীকুড়া রায় -.ফ্য.( বোধ হয় মূল বৃঙকরাজ। | বাখর 'য্য. (স" বুহ্ধল__বাকল-_বাধর)। 

ইহা হইতে বাকারায়, বাকারায়-বীকড়া | চাউল হইতে মদ্য করিবার কিণু ( থি- 

- বীকুড়া। ভূলে আবার,রার)। ধর্মঠাকুরের) £170)। গাছের বাঁকলের সহিত থাকে 

নামবিশেষ। বলিয়া নাম ! 

বাকুয়া'''গ' (বাক1+উয়া)। ঈষৎ বকু, প্রঃ-_  বাখান-..ব্য, (স* ৰাখ্]ান)। গুণ-ব্যাথ্যান, 

জ্ঞানদাস, প্রাচীন পদ। প্রঃ কৃতি, পদ্যে ; দৌধ-ব্যাধ্যান, অপ 

বাকুল....ব্, (ও* বাকুন্ত। হি বাখল-_- ! বাদ, প্র” খ্রামা। বাখান: "ধা (ও 

গৃহাদিসম্থবিত বেষ্টিত স্বান অর্থাৎ বাড়ী। | বখাঁণ ধাতু)। বাখানি_প্রশংস! করি, 

স*. বাট-কুল-_কুল গৃহ দেশ_বেষ্টিত | ৩ঃ_-বাঁখানি সাহস তোর, বাখানি বীর" 

দেশ)। বাড়ীর যে অংশ প্রাচীর-বেষ্টিত | পণ| তোর আমি সৌমিত্র (মেঘনাদবধঠ। 

থাকে, অন্তঃপুর। ( স* বাটা বা'বাড়ী অর্থে | বাখানা ॥ বাধনা-বাথানি-''নিলাবাদ! 

বাকুল)। বাখারী, বাখারি .'ফ্য, (স* বকধল-বাকণ_ 

সপ 
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বাকর-বাখর দেখ | বাশের এক স* নাম | বাঁগ্-আড়ম্বর'' 'ষ্. (স" বাকৃ+আড়ম্বর )। 

ত্বক-সার)। বাঁশের ত্বক-পট, প্রাঃ_- 

শৃং গুঃ। বাখারী চুন'"'ঝিন্ুক শামুক 

খোল।-( বন্ধল) পোঁড়! চুন (পাথরিয়| 

বৃথা বাক্যের আড়ম্বর। বাগ্-জাল, বাগ্-দত, 

বাঁগ্দান, বাগ-বিতগ্ডা প্রভৃতি 'শব সং। 

বাগশ্রী:..রাগরাগিণী দেখ। 

বাগড়া-.'ষ্য. (স* বগর, ব্যাঘাত । হি* বগড়া)। 

ব্যাঘাত, গ্রাঃ--কাঁজে বাগড়। ৷ 

বাগড়া-..ষ্য. (বাগ+ড়া)। আয়তি-চেষ্ট। 
বাঁগড়।-বাগড়ি--টানাটানি ). 

বাগদী:'্য. (কেহ বলেন, মেদিনীপুর জেলার 

চুন নহে )। 

বাগ .'ধাতৃ. ( স* বন্স ধাতু গতি )। বাগ 

সংযত হই, শাসিত হই, গাঃ-_ছুরস্ত ছেলে 

বাগে না ॥ বাগ! ॥ বাগ" 'ষ্য. শাসন, 

বাগ মানা); জুযোগ, প্রী*৮বাগ পেয়ে 

বাঁঘটা রাজার ঘাড়ে চড়ে (মাঃ)। তাগ-বাগ 

.." প্রায় সহচর শব )। সুযোগ । বাগ- 

ডোর..'য্য. (স* বল! ভোর)। ঘোড়ার মুখ. 

রঙ্জু। (শূং পুঃ_-বাগ)। বাগ" "ধাতু, বাগ 

ধাতু আস্তে )। বাগান। ॥ বাগানা''"আয়ত্ক 

করা, নিয়মিত কর|। বাগান বাগানা-- 

অনাবস্ঠক গুল্াদি কাটিয়া স্থশোভিত করা। 
বাগ .'যা. (আ*। তু* স*বাটিকা )। উদ্যান। 

বাগাৎ.“ষা. উদ্যানভূমি। বাগাতী-.'৭. 
উদ্যান-ভূমিসম্থপ্ধীয়। বাগিচা-.“ষা. (ফা 
টা! প্রত্যয় )। ছোট বাগান। বাগ বাগিচা 

:**(প্রীয় সহচর শব্দ) | বাগান-টাগান। 

বাগ (গ্রাণ) ''বাঘ দেখ । বাগা-''(বাগ+আ 

_অনাদ্দরে, বিকট আকারে )। বিকট 

বাঘ। কথায়, হাগার চেয়ে বাগার ভয়, তার 

চেয়ে টিপ-টিপনির ভয়-_-অপ্ধকারে মলতযগ- 

বেগ অপেক্ষ! বাঁঘের ভয় অধিক, টিপ-টিপনি 

বৃষ্টির ভয় ততৌধিক। বোধ হয় শীত- 

৮ * ৮ শশী ীশেীসপপাস্াশাশশাািপীশী 

বগড়ী--বকন্বীপ--পরগণার নাম হইতে। 

কিন্ত, বগড়ী হইতে বাগ আসা কঠিন। 

বোধ হয় ব্যাত্র শব হইতে উৎপত্তি। 

লোকের উপাধি বাগ আছে। ওড়শায় 

বাখুটি নামে বা* বাগদীর তুল্য এক জাতি 
আছে। মাঁঝী বাগদী নাম হইতে সীওতাল 

মাবী মনে আসে)। হিন্দু জাতিবিশেষ, 

প্াঃ--বাগদি যোগায় দোলা (কবিকঃ)। 

স্ত্রী বাগদিনী। (পূর্বে বাগদী দোলা 
বহিত। এখন বহে না। দোলিয়! অপেক্ষা 

উচ্চ হইয়াছে । বাগদীর নানা শাখ! জাছে। 

বাগাৎ'"'বাগ দেখ। 

বাগান...ষ্য..(আঁ* বাগ+ফা* বান--উদ্যান- 

পাল। অর্থ ভূলিয়া)। উদ্যান, (স*) বাটিক|। 

বাগান-বাড়ী.'( স*) বৃক্ষবাটিকা | ফুল- 

বাগান.''পুষ্পোদ্যান। বাগান. "সোলার 

কৃত্রিম উদ্যান। ধনবনের বিবাহ-যান্জায় 

শোভা-বর্ধন নিমিত্ত নি্সিত হয়। 

কালে রাত্রে বৃষ্টি হইবার সময়ে গ্রামে মাঠে ; বাগান-বিলাদ-'ষ্য. (আধুনিক নাম )। ক্ক$* 

মলত্যাগের কথ|। কলি-আদিবর্গের বৃহৎ কাঁটা হ্কুপৰিশেষ 

বাগ (প্রাণ... (স* মার্গ। আগে ভাগে | গ্ (300£910%11195 )। বাকা কাটা দিয়া 

শবে মার্গ হইতে ভাগ--বাগ )। দিক, | অন্ত গাছে চড়ে। ফুল তেমন নয়। ফুলের 

পা:--আমার বাগে চাও। বিক দেখ । ) সক্তো তিন পাতা থাকে। এই পাত! 
, 
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গোলাপী কিংবা! পাটকিলা বর্ণ বলিয়। 

গছের শোভা । গাছের নিবাস আমেরিক। 

বাগাল ..ফ্য, (বাগ+আল। বাগ দেখ। 

পাঁগা-বাগা, গোরু-বাঁধ! দোড়ী)। গোবুর 

রাখাল । (রাখাল-_াঁমান্ত রক্ষক) । বাগালি 

..ষ্য. বাগাল়ের কর্ম। 

বাগিচা-""বাগ দেখ । 

বাঁশী, বাধী...বা. (স* বজ্ষণ_কুঁচকী- 

বাথী--বাগী। হি" ও* বাঘী )। কুঁচকীতে 

জাত বিস্ফোটবিশেষ (85০)। বাও 

দেখ। 

বাশী ..ষ্য, (1? স" বাটিক! হইতে ?)। বেতের 

পালি। 

বাগুড়া, বাঁগুড়ি-+-ফ্য. (বাথড়া দেখ)। বাথড়া, 

£ ঝঁড়ে যেন ভাপ পড়ে কলার বাগুড়ি 

(কৃত্তিঃ অরণ্য ), কলার বাগুড়া যেন 

কম্পিত কেশর (কবিকঃ)। কলাগাছের | 

বাখড়া__পাতার লঙ্গা খোলা-বৌট! আজ 

কীল অপ্রচলঃ ৷ কলার খোল, কলার বাসনা 

গ্রচলঃ। 

বাঘ (গ্রা' বাগ )..ফা, (সং ব্যান )। ব্যা 

নীমক শ্বাপদবিশেষ। আ্ট্রী" বাঘনী (ও 

বাঁঘুণী, হি* বাঘান,ম* বাঘীণ; সৎব্যান্ৰী)। 

মহাবল বাঘ, গৌবাঘা ''( ও* মহাঁবল। স' 

নাম শার্দুল)। বৃহৎ বাঘ (65115 08112) র 

ৰ 

বলিয়। | স* নাম দবপী )। এই বাঁঘেন দেহে | ,*ভেরেন্ডা দেখ । বাঘ ল 

লেজ কমশঃ সরু) খড়বর্ণ দেহে কুষ্ণবর্ণ 

তির্ষক ডোরা থাকে । গোরু মারে বলিয়৷ 

গৌবাঁথা। বাঘ অপেক্ষা বাঁঘিনী দীর্ঘ ও 

ক্ষাণ। কেবল আশিয়! দেশে মহাবল আছে। 

এই বাঘের অপ নাম কেওদা, কে 

( দেখ) বাঘ। চিতাবাঘ...( চিত্র আছে 

গোল কৃষ্ণ চিত্র আছে (.6028, চা] 
081৫85 )। শিকারী চিতা-.*এই বাঘ চিত। 

অপেক্ষা) উঠ! ও শীর্ণ, কিন্ত দীর্ঘে সমান 
(09791851002 055 )। দেহ প্রায় 

২।০ হাত, পুচ্ছ ১1০ হাত । পশু বধ করিতে 

কেহ কেহ পোষে। নেকড়িয়া৷ বাঘ... 

নেকড়িয়৷ নেকড়। দেখ ৷ বাঘে বলদে এক 

ঘাটে জল খায়-_-মহাবল ব! শার্দুলের খাদ্য 

গোরু। শা বশীভূত ন| হইলে খাদক ও 

থাদ্যের একত্র অবস্থিতি সম্ভবে ন|। বাঁঘ- 

আঁচড়া..'আকোড় বৃক্ষ । বাঁঘ-নখ, বাঘ 

ন্খী...ব্যাপ্রনথযুস্ত অলগুকারবিশেষ, প্রঃ 

_ব্যাপ্রনথ হেম জড়ি (চৈঃ চঃ)-স্বর্ণ 

জড়িত ব্যান্রনখ ) ব্যাপ্রনখাকার অলঙ্কার, 

প:--(কবিকঃ)- বুকের । বাঘ-নথা'..(৩, 

বাঁঘ-নখ, হি* বঘনহ! )। বন্য লোমশ 

বর্ষাযুঃ শীকবিশেষ (0095115018৬. 

1910/712, 0181001% )1 কোমল পল্লব 

চট্-চটা, পাতা চওড়া, ফুল তিলফুল তুলা, 

কিন্ত, বড় বড় ঈষৎ গোলাপী । ফলে দুইটা 

বাঁক। বড়িণী প্লখিয়া নাম বাঘ-নথা। 

বর্ষধাকীলে জন্মে। আদিবাস মেক্সিকে 

দেশে। বাঘ-বন্দি -'' বালক-বালিকাদের 

খেলাবিশেষ । দুই জনে খেলে । এক জর 

বাঘের অপর জন নয়টা ছাগলের পক্ষে 

চলে। বাঁঘকে ঘিরিয়া এমন স্থানে আনিতে 

হয়, যে স্বান হইতে সে আর পলাইতে পারে 

না। দুই সমবাহ্ ত্রিভুজ শিরে শির 

ঠেকাইলে যে প্রকার “ছক হয়, বাঘবনদির 

ছক পে প্রকার। ইহাতে ৯4৯১৮, 

এবং শিরে ১টা ঘর থাঁকে। বাঘ-ভেরেগ 

লা ..কঞ্চটা 
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(কীচড়াটাবর্গের শাকবিশেষ (00101061108 

82110100118 )। জলের ধারে জন্মে। এই 

হেতু কোথাও কোথাও পানিকীচড়। বলে। 

কিন্ত, হঠাৎ দেখিতে ঘাসের মতন। ফু 
নীলবর্ণ, বর্ষা ও শীতকালে ফোটে; পুং 

কেশর ৬! | রস লাঁলার মতন, এই হেতু 
নাম। বাঁঘ-হাতা..'বন্দীর হাত বীধিবার 
চর্মনিরিত বাঘের থাবার আকারের ৰণ্ধনী, 
প্রঃ-কবিকঃ; অসি লইয়া যুদ্ধ করিতে 

হাঁতে যে সঙ্জ! পরিধান কর! হয়। বাঘা." 

( বাঘ+অ1)। বৃহৎ ব্যাত্ৰ (প্রায়ই বিকট 

আকার বলিয়|; বাঘের তুল্য ভয়ানক 

কুকুর। (২) খুঁটী হইতে চাঁলের সমুখের 
গাড়ি ধরিবাঁর তির্যক কাঠ। এই কাঠের 

শেক 

বাস যার। বঙালের দেশ--বগুগাল দেশ। 

বঙ্জাল+আ--বঙ্গাল!। তৃ* ওড়িয়া মরাঠা। 
বঙ্গাল| বা* ভাষার রীত্যনুসারে বাঙাল] । 

বাঞালা--বস্ত,তঃ বাগাল!। গ পূর্বে চনত 
বিন্দু প্রায় বলে না, বমে ঙ। এই হেতু 
বাঞ্জাল৷ ৷ ভারতের অন্তত্র বগ্াল! নাম 

থ্যাত। শেষে আ থাকিলে মাঁঝের স্বর 

ঈষৎ হয়। এই হেতু বাঞ্জলা বানান 

অনুস্বারের উচ্চারণ উগ্ তুল্য বলিয়া 
বাংলা বানান । বাঙল! বানার ভাখার 

দোষে )। বাঁঞালা ভাষ।; বাঞালা দেশ। 

£-_কি কহিব বাঙ্গালার যে দশ! হইল 

(ভাঃ)। বাঞ্জালী-.ষ্য. (বঙ্গাল+ঈ 

--বঞ্গালী-_বাঞ্জালী _বাঙ্জাল ভাষা । 

তু* ক্ত্তিবাস “বাঙ্গালী ভাষায়” রামায়ণ 
রচন| করিয়াছিলেন। বঞ্জাল+ঈ- 

বঙ্গালদেশ-জাত, প্রঃ--বাঁঞ্জালী ছাগল 

মুখ বাঘের মুখের মতন করিয়! মুখে পাড়ি, 

স্বাপিত হয়। 

বাঙ্খ,রা:''ণ. (বোঁধ হয় বাম গোড়_-পদ 
কিঞ্চিৎ হম্ব বলিয়া! যে বামে হেলিয়া চলে। 

ও* বাঁঙার)। খর্বাকার, বামন। স্ত্রী' 
বাঙ,রী। 

বাঁঙ্সাল ''ষ্য. ( স* বঙ্গ ঞ্কআল । তু* পঞ্চাল, 

পঙকাল। বঞ্জাল নাম গ্রাচীন। পদ্মা- 
নদীর পূর্বে স্থিত প্রদেশের নাম ঝঙ্জ 
ছিল, প্রা-কতদিনে কৈল প্রভূ বঙ্গেতে 
গমন (চৈঃ চঃ)1--নবদ্বীপ হইতে বো 
__আধুনিক পূর্ববর্ো। সংস্কৃতেও বঙ্জা- 
দেশ সমতটদেশ, পদ্মানদীর পুর্বাংশ ছিল। 
পূর্বকাঁলের রাঁঢ, গৌড়, বপ্জা এই তিন 
মিলিত হইয়! এখনকার বঞ্জাদেশ )। পূর্ব- 
বঙ্জাবাসী, প্রাঃ--চৈ টঃ, কবিকঃ) অজ্ঞ, 
নির্বোধ । বাঙ্গালা, বাঞ্জালা, বাংলা 

ূ 
! 
| 
ৃ 

( কবিকঃ)। অথব! বঙ্জাল!--বগ্গভাষা +- 

ঈ--বঞ্জালী-_বাঞ্জালী অর্থাৎ যাহাদের 
তায বাঞ্জাঁলা, যেমন মরাঠী-মরাঠা+ 

ঈ। উভয় কল্পেই বঙাদেশ-বাসী অর্থে 

বাঞ্খালী *শব তুলে ঘুরিয়া ফিরিয়! 
আসিয়াছে । কারণ, বঙ্জাল ব! বাঙাল 

অর্থ বঞ্জাদেশবাপী। এমনও মনে কর 

যাইতে পারে, বাঁ +আলী--বঞ্গালী-. 

বাঁঙ্জালী। যেমন মারৰাড়ী অর্থাৎ মনুদেশ 

মারব; মরৰ+ মাড়ী-মারৰাড়ী-_ 

মারোয়াড়ী। আড়ী আলী এক। কিস্তু; 
বঙ্গান্৷ শব্ধ থাকিতে এই বু[ৎপত্তি যুন্তি- 

“ সঙ্জাত হয় ন। | বোধ হয় বঙগাল--বাঞ্াল 

শব্দ হইতে বিশেষ করিতে গিয়। বঞ্জালী-_ 

যা, € বঙ্জা+আল--বঙ্গাল-__ বজো | বাজালী শবের উত্পত্তি হইয়াছে )। বঙ্গগ- ক 
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বাসী । স্ত্ীৎ বাঙ্গালিনী। দৃষ্াঞ্ছ, হিকমতে | পূর্বক নির্বাচন, শ:-- খাবার বাচ-বিচার 

চীন হজ্জুতে বাগ্গালী__বাঁগানী হজ্জুৎ : নাই-_সকল খাদ্য খীয়। 

করিতে নিগুণ। ( বুদ্ধিমান্ ন! হইলে হুজ্জুৎ ; বাচনিক.''গ. (স* ৰাচনিক)। মৌধিক, গ্রঃ_ 

করিতে পারে নাঁ। নবদ্বীপের নৈয়ায়ক । বাঁচনিক বলিবে_মুখে। 

প্রসিদ্ধ । তথাপি, স* বঙ্গ ধাতু খঞ্জগতি 

হইতে প্রাচীন 'বঙ্গাঠর উৎপত্তি শ্রুশংসা- 

বাঁচা...ফ্য. (স* বাচ) ৰাঁগ--বৈদ্যকঃ)। 

অ-শকলী ১৫1১৬ আজীল দীর্ঘ মতত্যবিশেষ 

বাঁচক ছিল না )। বাঙ্গালা-..সোজা চারি ূ ( ঢ10:001101058 ৬৪08 )। পাবদ। 

চীলযুন্ত ঘর। ( অন্ঠ ঘরের চালে কিংবা বোয়াল মাছের সঘৃশ, কিন্ত, গৌফ 

কোর থাকে)। বাঙ্গালী "'রাগ'রাগিণী আঁটট!। 

দেখ।  বাচাঞ্জা।...ষ্য. (সং ভৃঙাক, ফিগাক হইতে )। 

বাঁজী...বা. (স* বিহক্জিকা__ভারযষ্টি-_-অঠ । 

হেমঃ। ও* বাহাঙী, হি* বহ্গী) | শিকাতে 

ভাঁর বহিবার ক্কণ্ধের যষ্টি। বাঙীদার ..ষ্য. 
। 

। (দার ফা')। বাঁজী-বাহক। বাঙ্গীদারি ''ষ্য 

বাঁঙ্ীদারের কর্ম, বেতন। 

বাঁচ...ধাতু, (ও* বঞ, হি* বচ, ম ৰাঁচ ধাতু । 

স” বত ধাতু বর্তনে হইতে )। বাচি_ 

ফিঙ্জার তুল্য পক্ষীবিশেষ (1076৫ 

01000, 01180092208.) | চক্চক| 

কাল, উদর ও পুচ্ছের অধোভাগ খয়রা। 

চঞ্ট; চেপটা । 

' বাঁচাল...ণ. ( স* বাঁচাল)। গ্রগল্ভ, বইুভাষা, 

কুৎ্সিতভাষী। বাচালতা.'ষা, (স" ব্বাচা 

লত! )। ধৃষ্টতা, বহ্ভাষণ। 

জীবিত থাকি, প্রঃ-এ বাত বাচিবে) ; বাচোয়।'''বাঁচ ধাতু দেখ। 

সঞ্টিত হই, পাঃ--খরচের টাকা বাচে না): বাঁচ্চা...ফ্য. (স* বৎস) বৎস, শিশু । কাঁচা" 

' উদ্বৃত্ত হই, প্রাঃ_বিবাহের ব্যয় হতে ' বাচ্চ...ফা. কাচা কচি ও বৎস। (কাঙ্চ 
] 

দ্রব্যাদি বাঁচিয়াছে। বাচা, বাচন। মরাবাচা ] - অনচর শব ৯ 

-জীবন মরণ। মরণবাচন “জীবন মরণ। ; বাচ্ছল্য-''ষা. (স* বাৎসল্য )। সস্তানমেহ। 

ধাচআ, বাচোয়! '-ষ্য. (বোধ হয় বীণচিবা 

হইতে বচব|__বাচআ! | হি* বচাৰ, বচাও : 

শব সাদৃশ্তে )। বাচা, রক্ষা, প্রাণরক্ষা ৷ 

প্রঃ দস্থার হাতে বাঁচঅ। নাই। বীঁচা '. 

ধাতু, (বাঁচ ধাতু আস্তে )। বাচান!। 

বাঁচ ''বাছ দেখ। 

বাঁচকানি ..ফ্. (স* বম হইতে বাচ্চা? 

কান )। শিশুর পরিধেয় বস্ত্র । 

বাঁচ-দেলা ''বাইছ দেখ। 

& বাঁচবিচার .যা. (নির্বাচন 9 বিচার) 1বিচার- |. 

৷ ৰাচ্য (্রী* বাচ্চি)-.'ণ. ( স* ৰাচ্য)। বচনের 

ঘোগা, বন্তৃবয। "'্য, নিন্দা, দুষণ। দি 

অ-বাচ্য। 

বাছ...ধাতু, (ও হি* বাছ ধাতু। মতে 

নিবড় ধাতু। স* ৰিচ ধাতু পৃথক করণ। 

বিট হইতে বিবেচনা নির্বাচন। কিন্ত, বাঁ" 

ও* হি* বাঁচি নহে, বাছ। বোধ হস 

বাথ ধাতুর সহিত মিশির়াছে )। বাছি- 

| পুথক্ করি, প্রঃ_সোধা লোহ তাম 

পিতল কি বাছে চিশতী), মাছ বাছা 
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মাছের জীইষ পৌটা ইত্যাদি পৃথক করিয়। 

পরিত্যাগ কর! $ বাঞ্চিত পৃথক্ করি, গ্রা$-- 

লোক বাঁছ!। বাছা ॥ বাছ.''যা, নির্বাচিত 

বাঞ্ছিত দ্রব্য বা ব্যন্তি, গাঃ_-উত্তম বাছের 

বাঁছ ফলগ্রদদ যেই গাছ; পৃথককৃত ও পরি- 

তন্তু; অংশ। বাছ-গোছ.'ষ্য. (প্রায় 

সহচর শব )। বাছ। ও গুছান!। রাছা" 

গোছা ..ণ. নির্বাচিত ও সজ্জত। বাছ-পড়া 

..ণ. বাছার পর শেষে যাহা পরিত্যন্ত হয়, 

অশাঞ্চিত। বাছ-বিচার-'বাচ-বিচার দেখ। 

বাছ বোছ...( বোছ উপ5র শব্ধ )। বাঁছ।' 

বাছ-বাছি .'বহু হইতে এক বাঞ্চিত 

নির্বাচন । হাত-বাছ! .'হাত দিয়া এক এক 

পৃথকৃকৃত। বাছা'.'ধাতু, (বাছ ধাতু 

আস্তে )। ৰাছান!॥ বাছানি-''বাছ। কর্ম, 

বাছার বেতন। 

| 
| 
ৃ 
] 

ৃ 

বাছনি..ষা, (বাছা+নী, নি ক্ষুদ্রার্থে)। 

. ছোট বাছা! (বাৎসল্যে), প্রঃ-হাসিয় 

কহেন দেবী শুন রে ঝাছনি (ভাঃ), কেমনে 

বিদায় তোরে করি রে বাছনি (মেঘ- 
নাদবধ$)। 

বাছা .'বা. ( স* ৰৎ্স--বচ্ছ_-বাঁছা )। 

(বাৎসল্যে) পুত্র কিংব! কন্তা | বাছা-ধন'' 

বত্সরুপ ধন (আদরে)। বাবুবাছ! করা-_- 

( বাবু অর্থাৎ বাপ)। তুম বাপু তুমি পুত্র 
বলিয়া সমাদর কর1।.'"বাছ ধাতু দেখ। 

বাছুর ''ষা. ( স* ব্ৎ্সতর । ও* বাছুরি, হি* 
বছড়1)। গোবৎ্স। কপিলা বাছুর, কইল! 

বাছুর...ছুগ্ধপোষ্য গোবত্স। (চণ্ডীঃ 
ও* কপিল1)। পিয়া*বাসুর ..ছুগ্ধপোষ্য 

বাছুর।  , 

বাজ..'ধাতু. (স* বাজ শব্ধ হইতে । বঞ্জ ধাতু; 

গতি হইতে স* ৰাজ। বাজো নিশ্বন- 
পক্ষয়োঃ--মেঃ। অন্ধ অর্থ যুদ্ধ) বাজি_ 
আঘাত করি, প্রঃ--চণ্ডীদাস কহে. বেজেছে 

হদয়ে শ্রামের পিরীতিবাণ (চণ্ডীঃ, গুরুতর 

বাজে পুত্রশোক (মেঘনাদবধঃ); .যুদ্ধ 

আরস্ত হই, গ্রাঃ--রণ বাজিল; কলহ 
আরম্ত হই, পঃ-কথা বাজিল (শুং পুঃ)) 

বাদ্য করি, গ্রঃ--সংখ ঘণ্টা বাজ্জ বাজএ 

(শূং পুঃ)-বাদ্য__বাঁজ্জ। বাজ! ॥ বাজন 

"ঘা, নিশ্বন, বাদ্য। বাজন-দার ''ষ্য. (ফা, 

দার)। বাদ্যকর | বাজন! ''য্য. বাদাযন্ত্ 

বাদ্য, গঃ--দামাম। দগড় কাড়া বিয়াল্লিশ 

বাজন। (কবিকঃ)। বাজনা-বাঁদ্য...( সহচর 

শব)। বাঁদ্য। দৃষ্টান্তে, যাঁর কর্ম তাঁরে 

সান্সে অন্য লোকে লাঠি বাঞজে__কর্মের 
অধিকারীর পক্ষে মাহা! সহজ, অন্টের পক্ষে 

তাহ কষ্টকর। বাজা...ধাতু. (বাজ ধাতু 

আরস্তে)। বাজান! ॥ কাম, কাজ, বাজানা-_. 

কর্ম সমাপন । 

বাজ .'ব্য. (স" বজ )। মেঘের বজ, গাঃ-- 

বেঙ্গ তড়কা বাজ পড়ে (কবিক2)-_-তড়কা, 

চড়ক1-..বজ্জ, প্রঃ চড়ক! চড়শচড় (মাঃ) 

যে বজ্ত বেঞ্জোর মতন লীফাইয়! পড়ে । 

বাঞ্জ-বারণ ''্য. (স* নাম বজদ্র;ম। বজ্জবৎ 

কাট! আছে বলিয়া সৎ নাম। অমরে, 

বজদ্র,ঃ- বভ্রনামা দ্র.ঃ। অন্য নাম আহা, 
বা* সিজ বা মনসা । সিজ জাতি-সামান্তয 

নাম হইয়াছে )। তে-কাট। সিজ গাছ, 

তে-শির। মনস| গাছ । মনস! দেখ । 

বাজ-''ষা. (ফা*। তু" স* বাজ--যুদধ। সং 

নাম শ্যেন)। প্রনহবর্গের দিবার পক্ষী 

(ন5%1:)। অন্ত পাখা মারিয়া -খায়। ও 
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শা-বাজ...বা. প্রায় ১০হাত দীর্ঘ খরা বাজ কুষিজাত শল্তবিশেষ (1৩. 00110থ1 

(19৩ 0165660 1091-58816. 501- 0011160 ০0101399601) 000010017)। 

280৮5 01171178003 )। বুক শাদা । ঠোট | দেখিতে আখ-গাছের মতন, প্রায় ৪ হাত 

ছোট, আগা বীকা) মাথায় চূড়া) পাখা ] লঙ্থা হয়। পাতা চওড়া ল্ঘ'। শীষ গৌল 

লব! চেপটা ) প| লক্বা, পায়ে পালধ। বনে | লম্বা । ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে 

থাকে। তিলিয়। বাজ প্রায় ১1০ হাত দীর্ঘ গ্রসিপ্ধ | প্রায়ই দরিদ্রের খাদ্য হয়। 

খয়রা বাজ (101) ০105150 501967- বাঁজরা...ষা. (বোঝা1+রা? বাজার+অ|)। 

38918. 501101113 056012. )1 ইহার বাঁজারে বোঝ! লইবার বৃহৎ বংশপাত্র 

উপর খয়রা, নীচে শাদা ফৌট| | এই হেতু | যেমন ই্ড়ীর 

নাম তিলিয়। ৷ পাথা ছোট গোল। জলের | বাজার .'য্, (ফাঁ*। ফা* অবা--ভোজা, জবার 

ধারে গাছে বনে থাকে, সাঁপ বেঞ্জা খায়। 1. শরস্থান )। যেখানে নিত্য খাদ্য বিকৃয় হয। 

হিমালয়ের বনে এক জাতি (1189 £০১- ৃ ( হাটে খাদ্য দ্রব্য ব্যতীত অন্য জরব্য বিবৃয 

121, 45001 02181081103) থাকে । | হয়। নিদিষ্ট দিন ছাড় হাঁটে কেতাবিক্তে। 

ইহ প্রায় এক হাত দীর্ঘ । খনির পাংশু বর্ণ। | থাকে না,বাজারে নিত্য থাকে! ইহা হইতে) 

পুচ্ছে চিহ্নু। অন্য পাখী ধরিতে কেহ কেহ | বাজার ..বৰিপণীর একত্রাবন্থিতি। বাজার 

এই বাঁজ__শিকারিয়! বাজ--পোষে। বাজ- করা-_বাজারে দ্রব্যাদি বুয় করা। বাজার 

বৈরী "'বৈরী দেখ ৃ বস|_কুয়-বিকুয় আরস্ত। বাজার গরম" 

বাজ ..ফ্য. (ফা*)। কর বা শুন্ধ (আদাঃ)। ্রব্যা্দির মুল্যাধিক্য। বাজার মন্দা" 

..-ষ্য, (আণ বাজ। তু* স* বাহ্, আসা" দ্রবাদির মূল্য হাঁস। বাজারিয়া"( বাজার 

বাজ)। বিবিধ, নিয়ম-বাহা, অতিরিক্ত, গ্া£ ৰ +ইয়।)। যে বাজার করে? যে বাজারে 

_ বাঁজে আদীয়__যে অর্থ ব। কর নিয়মমত | বাজারে ঘুরিয়া বেড়ায়; নীতিভরষ্ট | বাজার" 

নহে; বাজে কথা- প্রসঞ্জবহিভূতি।-* | ভাও''(স' ভাব হইতে ভাঁও)। দ্রব্যাদির 

প্রতায়, (ফা*)। কর্তা, দক্ষ অর্থে, গা 1 মুলা, ওলাউঠ। রোগ (বাঞ্জারে ষে রোগ 

দাঞ্জা-বাজ, মামলা-বাজ । গ্রথমে প্রবন হয় )। 

বাজ-খাই...যা. বাজ বাহাছুর (বাজ খ) নামক বাজি ..ফা. (ফাঁ* বাজী। তু* স* ৰাজ)। 

জনৈক গাঁকের উদ্ভাবিত কণ্ঠস্বর; খেলা? খেলায় পপ? ইঞ্জজাল, হস্তলাঘব। 

নির্গমন । ইহ! কৃত্রিম স্বর, মনে হয় যেন; বাঁজিকা "ব্য কুহকী, কীড়ক, প্র 

কণঠততত্রী ছিড়িয়। গিয়াছে। বাঁজিকার নাচাঁএ যেন কাঠের গুণী 

বানা, বান্দার "'বাঁজ ধাতু দেখ। (চৈতন্ত মঙ্গল) বাঁজিকর, বাজিগর 

বাজ-বারণ.."বাঞ্জ দেখ । 
কুহকী, উন্রজালিক। বাজিকি, বাঙজিগরি 

বাজ-বৈরী-'*বৈরী দেখ । 
'শ্ষা, কুহকীর কর্ম। বাজি মাৎ"'ধেণায 

গর বাজরা...ফ্য. (স* বজা । হি* )। ধান্যাদিবর্গের জয়লাভ । 
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বাজীয় .“ষ্য. (ব।জ ধাতু হইতে । বাজ+ঈয়া | প্রচঙ্গঃ। বা*তে অপ্রচলঃ হইতেছে )। (২) 
_ প্রীলার্গে )। বাদ্য দক্ষ । বাটার আকারে ঢালা পিশুলাদি ধাতু । 

বাজু বা. (ফা* বাজ, | তু* ন+তুজ )। ভুজ : বাট..ধাতু, (স* ৰষ্ট ধাতু বিভাঁজনে ).। বাটি 
বা! বাহ্; চৌকাঁঠের পাশের ছুই কাঠ; _বিভাগ করি, বিভাগ করিয়! দিই, প্রঃ-_ 
বাভুবপ্ধ নামক অলঙকার। বাজু-বপ্ব...যা, | দৌহারে গ্রবোধ করি বাঁটিয়! দিলেন গৌরী 
উপর হান্ের স্বর্ণ অলঙকারবিশেষ, প্তা$-- | (কবিকঃ)। বাটা ॥ বাট। "ধাতু, (বাট ধাতু 
কপিকঃ মাঃ। জ্ঞানদাসে, বাহুবন্ধ । [আস্তে )। ধাটান। ॥ বাঁটরা .'ষা. (সৎ ব্তন্টক 

বাজে ৭, | বাঙ্জ দেখ । আঞ্)। নিয়মবাহা, ] --অঃ)। ভাগ; বণ্টন। 

অনর্দিষ্ট। বাট ."ষ্য (সং ৰণ্ট_-হেমঃ )। অস্ত্র শস্ত্াদির 

বাঁজেগ়াপ্ত ''ণ. (ফা) ৷ আত্মীরত, শ্বাধিকারে র ুষ্টি বা মুঠ! । 

মানীত। . ূ বাট .'যা. (স* ৰাণ। বাণঃ স্তাৎ গোস্তনে- 

বাজঞংস (গ্রাণ .'ধ" (সণ ব্যলন | ব্াসনং- ] মেঃ। ময়মনসিংহে বান ব| বাট )। গবাদি 

বজননংবাজনংস-বাজ্জংস )। ব্যমন, ! পশুর স্তন 

প্রঃমাছ ধরার বাজ্জংস। ( শব্দটি গ্রা* বাট-খারা -.ষ্য. (হি* বটধরা, ও* বটখর| | সং 

কিন্তু, বহু প্রসলঃ )। * বৰটক--এক কোল পণ্মাণ--ভাব প্রকাশে, 

বাবা .ণ. (স বন্ধ্য )। বণ্ধা, অফল, প্রঃ 1  স" খারী--১৬ দ্রোণ পরিমাণ (ধান্তের )। 

বাব! গাছ, বাঝ| পুরুষ। এই অর্থেনস্ত্রী: অতএব মূলে সহচর শব)। পড়িয়ান। (সং 

বাঝী, গ্রাঃ-কবিকঃ। নাম পৃষাকরা )। 
বা ..পাতু, (স* উতৰুত ধাতু__উদ্বর্তনে | | বাটন।.'বাট ধাতু দেখ। 

€* মণ বাট ধাতু । আবাটা দেখ)। বাটি - | বাট পাড়া, বাট-পার-..য্. (স* বাট-পথ। 
শিলীতে পেষণ করি, উদ্বর্তন করি, দীতে । যে পথে পাড়িয়। ফেলে। ও* বাটপার, 

দাঁতে থথয়! নির্গত করি, গ্রাঃ__মুখে ফেনা |  হি* বট পার৮বট-মার )। পথদস্থ্য, ডাকাইত, 
বাটে। বাট! ॥ বাটা .'ধাতু, (বাট ধাতু | €$-ষে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় 
আস্তে )। বাটানা ॥ বাটন! ..ধ্য, (তু* স* |] (ভাঃ)। (কবিকঃ_-বাঁটপার )। বাট পাড়ি 

বর্তন )। যাহা বাটা হয়) বাট! সরিষা । | ."'ষ্য. বাট-পাড়ার কাজ, দস্তা । দৃষ্টাস্তে, 

(তু* ছু যে চন্দন আমলকী বর্তন যতন | চোরের উপর বাট-পাড়ি_চোরর উপর 

করিয়। আনে (চণ্ডীঃ--বর্তন-_-আবাট1)। | ডাকাইতি, চোরের ধন চুরি। নেংটার নাই 

বাট...স্য, (সঃ ৰাট। বাটো| মার্গে বুতিত্বানে | বাট-পাড়ার ভয়_বাট-পাড়! পথিকের 
_মেঃ। স* বট ধাতু বেষ্টনে। ঘেরা স্বান | পরিধেয় পর্যস্ত কাঁড়িয়া লইত। যে উর্ষ্া, 
__বাঁট। ইহ! হইতে সং বাঁটী, বাটিক )। | তাহার কি কাঁড়িবে ? যে নির্লজ্জ, তার পক্ষে 

পর, প্রাঃ--বাট দেখে সে বালক্ পুনঃ না! অন্তের নির্লজ্জতা কিছুই নয়। 

আইল (চৈঃ চ)। (অন্ত তিন ভাষায় বহু ; বাটলো'" যয. (হি* বটলোই। স* বর্ধনী 1) এ 
৪৮২ 
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মিলিটারি হে না ছি 

পিশ্তল ঘটা (বর্তুলাকার বলিয়। বাটুল-- : বাটিগা, বেট্যে..'ষ্য, (ল* ৰটী-রজ্জু--অঃ। 
বাটুলো দেখ। 

বাটা..'ষা. (স* বট, বাট-বেষ্টিত স্বান )। 

আবরণ নিমিত্ত ছুই থালী, প্রঃ--পানের 

বটা+-ইয়া_-বটায়|-বাটিয়া। আ* বটীয়। 

-বোঁধ হয় সৎ ব্র্তন হইতে )। পাঁকানা 

শণদোড়ী। 

বাটা, বালিকা-ছড়ায় বাট! ভরি পান দিব : বাটা '.ষ্য. (স* বট, বাট হইতে। তু* তৈল. 
গাল ভরি খাও; থালী বা রেকাঁবী, গ্রঃ-- 

বাঁটাঅ করিঅ| নিল বর্গ তাস্থুল 'শৃং পু)) 
এক দিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া, বাটা 

ভরি দ্িএ] বলে খাও ত বসিয়া! (চৈ চঃ)। 

বাঁটী-..য্য. ( বাটা4+ঈ)। ছোট বাটা, ধাতু- 
নিগ্িত কটোরা | (ম* ব্রাটী। ও* নাম গিনা 

--স* গ্রহণ )। 

বাঁটা, বাট ..য্য. (স* বট ধাতু বিভাগ )। 
ভাগ। ভাগ-বাট| ''ষ্য, (সহচর শব)। 

ভাগ। বাঁটোয়া...ষ্য. বিভাগকর্ম। ভাগ- 

বাটোয়।..ষ্য. (সহচর শব) ভাগ। 

বাটা, বাঁটা-."ষ্য. ( সৎ বার্তা )। লভ্য, প্রঃ 

টাকার বাটা, শুভঙকরীর বাট-কষা। 

বট। বাট! দেখ । ও* তাঁটিঅ| _বা* টাটা 

বাটা; ম* বাটা -বা* বাটা ও রেকাবী) 

হি বটরী, কটোরা, প্যালা, উদ্দু পিয়াল )। 
পিতলাদি-নি়ি ত কটোরা | বাটা-চলা...যা, 

বাটার চালন। বাটার উপর হাত রাখিয়। মন্ত্র 

পড়িয়া! নষ্ট দ্রব্য, সর্প'নবাঁস নিরূপণ কর 
হয়। বাটা-পোড়া. বাটীতে করিয়। আগুনে 

পর, প্রঃ-_মাছ বাটাপোড়া করা। (২) 

মুী (9* ঘড়িআ._ ছোট ঘটা)। খুরা-দেওয় 
বাটা .'ষে বাটার খুর৷ আছে। নেড় বাটী, 

তেলানিয়া বাঁটা...যে বাটার থুরা নাই) যে 
বাটার তল! প্রায় গোল । জাম-বাটা-.'জাম- 

বাটা দেখ। 

বাটা-..্য. ( ও* নাঁম পোহোড়)। মুগেল তুল্য | বাটুল, বাটুল-..ফ্য. (স* বতুলি)। মৃত্তিকার 
ছোট মত্গ্যবিশেষ (01110108,1605 )। | 

১৫১৬ আ্ালের অধিক দীর্ঘ হয় না। | 

ভাঞ্গান বাট1..( স* ভঙ্গান- শৰকল্পঃ)। 

বাট। অপেক্ষা রাহিততুল্য, কিন্তু, বাটার তুল্য 
শাদা ১৫১৬ আর্ুল দীর্ঘ মৎন্তবিশেষ 

([,90০০9 0০068) 

বাটালী-..ফ্য. (ও* বটালি; হি* নাম টাকী, 
ছেনী, ম* নাম কিওকরে টাকী। স* টঙ্জ 

টার্জী হইতে টাকী ৷ অতএব বাটালী শৰের 
স* মূল বিকৃত হইয়াছে। স* বপ্টালা__ 
খনিত্রক-মেঃ| খনিত্র আকার ও বাঁট 

গোল পিঞ্ ধাতুর বর্তুল। বাটুল খাড়া-”'বা 

( খাঁড়। দেখ । ও* বাটুন্ি থড1)। বাঁটুন 

নিক্ষেপের ধনুক । বাটুলা...ঘ্য. বতুলাকার 

মুষ্টি, যেমন কপাট খুলিবার ) খড়মের ছোট 

খুঁটী, যাহ! আঙুল দিয়া ধরা হয়,ন্য নাম 

বউলা) গোলাকার ছোট ঘটা (বাটনে 

দেখ )। বাটুলা-মটর.'*গোলাকার মীর 

কলাই (ভাঃ)। 

বাঁটোয়া...ফ্য, (বাট। দেখ। বাটৰা- 

বাটোয়া )। বিভাগ । (গরা* বাটোয়ার) ধি 

বটৰার! )। 

দেখিয়া)। কাঠের বীটযুন্ত কাষ্ঠ-ছেদনশত্্র। | বাটোয়ারা.“'য্য, বাটপাড়
। প্রঃ(চ৮% 

(কাঠের বাট না থাকিলে, নিয়ান)। (অগ্রচল?)। 
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বাঁটা...ফ্য(স* বার্তা | হি" বটা)। বাটা, টাক! | বাড়ই, বাঁড়।ই...য্য. সে* বার্ধকী। ও* বঢ়াই, 

ভাঞ্গাইবার লভ্য ; বিনিময় নিমিত্ত ছাড়ি। 

বাড়...ধাতু. (স* বুধ ধাতু । প্রাচীন বা* ও 

অন্ত তিন ভাষায় ধ স্বানে ঢু)। (অকর্মক) 
বাড়ি-_-অধিক'হই, প্রাঃ সম্পত্তি বাড়ি- 

যাছে) বিস্তৃত হই, প্রাঃ নদীর বান 
বাড়িয়াছে; দীর্ঘ হই, গঃ-_দৌড়ী শুখাইয়! 

বাড়িয়াছে ৷ (সকর্মক) বাড়ি_-বিস্তার করি, 

প্রঃ-কলম বাড়া; ভোজন নিমিত্ত প্রস্ত,ত 

করি, গপ্রঃ--ভাত বাড়া, জগন্নাথের ভিন্ন 

ভোগ পৃথক বাড়িল (চৈঃ চঃ)। বাড়া ॥ 

বাঁড়তি-"“ষা. বুদ্ধি আধিক্য । বাড়ন্ত ''ণ. 

বৃদ্ধিশীল, যাহ! অধিক হইতেছে । চাল 

বাড়ন্ত-'.ল্্মী বৃদ্ধ হইতেছে । বাড়া ভাত 
_-যে ভাত পূর্বরাত্রে পৃথক্ করিয়া রাখা 

হইয়াছে । বাড়ি, বাড়.-“ষা. বৃদ্ধ, শ্রীবৃদিধ, 

প্রঃ--লোকটার বাঁড় হইয়াছে । ধান বাড়ি 
দেওয়া_বৃদ্ধি নিমিত্ত দেওয়া । বাড়-ধান 

'*যে ধান বৃদ্ধি নিমিত্ত দেওয়! হইয়াছে 

বা হইবে। বাড়ি বাড়া-_বুদিধ হওয়।। 

বাড়া-. ধাতু, (বাড ধাতু আস্তে)। বাড়ান1॥ 

বাড়া বাঁড়ি-..অতিবৃদ্ধি ; অতিশয়, গ্াঃ-- 

এত ঝাঁড়া-বাড়ি করিলে সংসার টিকিবে না। 

বাড়...ষ্য. (স* ৰাট--আবৃত স্বান,স* ৰেষ্টন। 

স* বাড-_বেষ্টন--শবাকল্পঃ। ও* বাড়_- 

বেড়া )। নৌকাদির বেষ্টন। 1;--বসিল। 

নায়ের বাড়ে নাঁমাইয়! পদ ( ভাঃ)) বাঁশের 

শলার বোন! বেই্টন। এই বাড় জললোতে 

রাখিয়! মাছ ধর! হয়। বাড়ের জিবা... 

(জিহ্বা! )। বাড়ে মাছ বাধ! পাইয়া যে 

জিহ্বাকার বোন! শলার উপর দিয়! পাশের 

গর্তে গিয়া পড়ে । 

হি* বৃড়ই, ম* বঢাই-_হ্ৃত্ধর। চাটিগাঁয়ে 
বাড়ই-স্ত্রধর )। গৃহের চাল নির্মাণের 
হুত্রধর ; গুড়-পাক-কারক। 

বাড়তি'.'বাড় ধাতু দেখ। 
বাড়ন, বাড়।ন.'য্য, (স* বর্ধনী_হেমঃ)। 

সম্মার্জনী। (নদীয়া জেলায় কাটা অর্থে। 

রাড়ে কদাচিৎ শোন! যায়। সেখানে গুচ্ছ" 
কার সম্মার্জনী। 

বাড়ন্ত" বাড় ধাতু দেখ। 

বাড়রী-..য্য. (স* বন্য+-রী। তৃ* মুখটা )। 
বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি, প্রঃ-কবিকঃ। 

বাঁড়া-.'. (বাড় ধাতু দেখ)। অধিক, প্রঃ_ 

জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া (ভাঃ)। 

(তু* সঃ বাঢ়ম-__অতিশয় )। 

বাড়া..'ধাতু (বাড়ি_যষ্টি হইতে )। বাড়াই 
_যষ্টি দ্বারা প্রহার করি ওাঃ-বাড়িয়া 

ভাঙ্গিৰে তোর মাথ! (চণ্ডীঃ)-_বাড়িয়া__ 
বাঁড়িয়ে অর্থাৎ বাড়াইয়! হইবে । বাড়ানা । 

'-*বাড় ধাতু দেখ। 
বাঁড়া...ষ্য. (স* ৰাণ হইতে। বানা দেখ। . 

ও* বা ।*হু" স* ব-ছিনত্বক্ )। শিক্প। 

(গ্রা* অশ্লীল)। বীড়িয়া, বেঁড়্যে-''ণ. (হি* 
বাণ্ড। )। পুচ্ছহীন। 

বাড়ি...য্য. (বাড় ধাতু দেখ। স* বৃদ্ধি )। 

বৃদ্ধি, এঃ-ধান্ত দিয়! না লইবে বাড়ি 

(কৰিকঃ)। 

বাঁড়ি..'ষ্য. (স* বাট হইতে। যন্ধার স্বান 

ঘের! যাইতে পারে। তু* বেড়া--ও" বাঁড়া)। 

যষ্টি; আঘাত, প্ঃ-_মুদগরের বাড়িতে 

ভাঙ্গিল পায়ের নল| (কৃত্তিঃ--নলা--নল" 

কাস্থি) মারয়ে গীড়ার বাড়ি (কৰিকঃ)। : 
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. (ষষ্টি ও আঘাত অর্থে বাঁড়ি শব রাঁড়ে। 

অপ্রচলঃ। নদীয়ায় প্রচলঃ। ও'বাড়ি__ 

লাঠি)। 
বাড়ী-..ব্য. (সৎ ৰাটা-_বেষ্টিত স্বীন। তু* ও" 

বাড়ী--গৃহের সংলগ্ন বেষ্টিত স্বান)। বেষ্ট 5 

ক্ষেত্র, ঃ--বেগুন বাড়ী; গৃহের সংলগ্ন 

গ্রাচীর বেষ্টিত স্বান,। 5--সখী মেলি, 

: খেলিস্কু বাহির বাড়ি গিয়। (ভাঃ); বেষ্টিত 

গৃহাদি। ঘর-বাঁড়ী-'.গৃহ ও তৎসংলগ্ন 

প্রাচীরবেষ্টিত স্থান । কাচা বাঁড়ী,..মুত্তিকাঁর : 

প্রাচীরে নিয়িত বাড়ী| কোঠা-বাড়ী :'যে : 

বাঁণি...ষা. (সখ বাণি-_বন্ত্রবপন')|' বসত 

বয়ন-বেতন ? অলঙকাঁরাদি নির্মাগবেতন। 

বানণ্ডিল...ফ্য. (ই* 0810191 তু* সং বন্ধ)। 

একত্র বদ্ধ দ্রব্য; গোলাকারে বদধ ব 

গুটানা, পঃ__বাণ্চিলের হত । 

বাত. 'ষা. (সং বার্তা । হি* ম*বাত। আগা, 

মাঁত)। বার্তা, সংবাদ, গঃ-_সেঈ দৃতে 

গুছে বাত (খনা)। ক্যা বাত." "বা. ।হি')। 

কি আশ্চর্য! বাত..(স* বার্তা কৃষি 

হইতে | ও* বতুরা_সিন্তী, ৰতুর ধাতু 

জলসেচনাদি দ্বারা ক্ষেত্রের মৃত্তিক! সংম 

বাড়ীর মধ্যে ইষ্টকনিক্সিত কোষ্ঠ আছে। 

পাক।-বাড়ী -.. ইষ্টকাদিনিগিত 

বাড়ী-আলা...ষ্য. (আলা প্রত'য় )। বাটার 

স্বামী । বাড়ী-মালী-.'ষ্য. বার্টী কর্রী; 

বাটী। 

৪ কোমল করা )। ক্ষেত্রের কর্ষণো পযোগী 

অবস্থ।। (কোন কোন স্বানে “জো”--ম' 

যোগ-বলে। ও* পাগ_ম* পাঁক)। টানা 

বাত.':মৃত্তিকার শুফতা। নরম বাত", 

মৃত্তিকার ঈষৎ আরজ অবস্থা! । ভিজ! বাত.” 

মৃত্তিকাঁর আর্ত! | সড় সড়া বাত". মৃত্তিকা, 

যে আর্্রতীয় হলকর্ষণে ধুলি না হইয়! সুর 

ক্ষুদ্র পিচ হয়। 

বাত...ফ্য. (ম* বাত ! পৰন, বায়ু) দেহের 

“বায়ু” (10616-606105 7) আম বাত 

বাড়।জ).'যা. * (বন্য-জাত। বন্য_বীড়, 
বাড়ু, জাত_জ্জা। ভূ ভুলে জা1)। বন্দাবংশ 

জাত; ব্রাহ্মণের খন ] | 

বাডুন..য. (স* র্থনী__হেম:| ৩, বিণ, । 
হিৎ বঢ়ণী)। সম্মার্জনী (নদীয়ায়)। বাঁড়ন 

বেশ্তা-বাড়ীর কর্রা। 

ূ 

দেখ। পু (1)6ম0৪৮া8া )1  বাঁতব্যাধি দেহের 

বা় ..ধাতু, বাঁড় ধাতু দেখ। (প্রাচীন | সন্বশ্থানে বাথা সহিত রৌগবিশেষ ৫০৪1 

বা*)। 110601080১৭) ) কুষ্ঠরোগ | বাত-শ্রেমা '" 

ফুসফুসের রোগবিশেষ (9760110018) 

বাঁত-সন্নিপাত..অস্ত্রের কঠিন রোগাবশে 

(60:01 6৩7) বাঁতকর্ম““অধোবা 

ত্যাগ। বাতের বামো:' দেহের বাত! 

1. রোগ; অণ্ডকোষ বৃদ্ধি) শ্লীগদ রোগ। 

র বাতলা ''ধাতু, ( স" বার্তাঁ_বাতলা
। € বং 

| ধাতু; হি* বতলা)। বাতলাই_বা্তা ক 

সবিশেষে বলি, আদেশ করি বা চানা 

বাপ...ফ্য. (স*)। শর; পাচ অঙ্ক । বাণ 

ফোঁড়- চড়কে সন্নাসীর পৃষ্ঠ জিহ্বাদি 

অঙ্জা লৌহ-বাণ হ্বারা ফোড়। ৷ বাণ মার 

কাহারও মৃত্যুকামনায় অভিচারাদি মর 

প্রয়োগ (৩* যন্থধ করা_তান্্রক যন্ত্র 

ভূমিপৃষ্টে অডিকত চকুৰিশেষ)। বাণ, 

মারিলে কেহ মুখ দিয়া রন্তু উঠিয়া মরে, 

ফেহ শুখাইয়!। শুখাইয়| মরে | 
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বাতা...প্য. (সৎ বেত্র হইতে। বেতী দেখ। 

ও* হি* বতা )। বাঁশের পাতলা বাখারী, 

প্রঃ--প্রাণে বাঁচিলাম আমি ধরি চালের 

বাতা । ( বাঁখারী--সামান্ত নাম; বাতা: 

চালের বাখারী )। বেণী বাঁত।..'দ্বারের দুই 

(10170 08110 5100 250101715 

986359161515) | ঠোঠ ছোট, আগ! বক, 

চপ্ড়'। পাখা লক্ব'। বাঁতাঁসে উড়িছে 

উড়িতে পোকা ধরিয়া খাঁয়। তাঁলগাছের 
পাতায় বাসা করে। 

কপাটের মুখের এক কপাটের ধারের রাষ্ঠি ! বাতিক ''ষ্য. (স* ৰাতিক। বাত দেখ)। 

পট । 

বতাবী .'নেবু দেখ। 

বাতাস যা, (ল* বাঁনমূ। হি বতাঁস, ও*তে 

পবন| ফাঁ" বাঁদ)। পবন, হাওয়া । ঘূর্ণা 
বাশস ..আবর্তাকার পবন,বাতা!। দমক- 

বাঁতীস '(স* নাম পৰাকা | দমক| দেখ) । 

থামিম! থামিয়। প্রবল পবন বা ঝড়। 

( বাতাসের দমকা, আগুনের হলকা, বানের 

হড় ক1__ এক প্রকার)। বাহাস করা-_পাঁথা 

দিয়া বাজন। বাঁতাঁস খাওয়া বাতাস 

লাগিয। অবস্থীস্তর প্রাপ্তি। বাঁতাসে ন 

থাক'_-বিশেষার্থে, অন্য দেহের সৃষ্ট বায়ুতে 

ন! থাকা, নিকটে না থাকা, ও1$--সুথী 

দেহের বাত-জনিত বোগ (16985 

৫19029 )7 অনর্থক ইচ্ছা বা ব্যান, 

প্রঃ-মাছ ধরা বাঁতিক। বাতিকের ধাতু, 

ধীত...দেহেব বাতপ্রধান ধাতু । 

বাতিল ''ণ. ( আ* বাঁশীল )। মিথা!। গা -- 

বাতিল ও নামঞ্চুব। 

বাতী, বাতি...য্য. (স* বর্ভী_দীপ-দশা, দীপ 
মেঃ) দীপের দশ।) দীপ; মোম কিংবা 
চর্বাব সতী । স্বর্গে খাতী দেওয়া_মৃক্ঠুর পর 

লোকে ন্বর্গে যায়।. বংশ কেহ থাকিলে 

স্বর্গগত পিতৃমীতৃগণের -উদ্দেম্তে কাঁঠিক 
অমাবস্ত! হইতে আকাশে দীপ দেয়। উহ| 

হইতে কুল উজ্জল করা। ন্বর্গ-বাতী, 

লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে (ভাঃ)। আঁকাশবা হী-..আকাঁশে দীপ। বাতীঘর 

বাঁও-বাঁতাস.."(বাঁষু ও বাতাস) উপ- ''সমুদ্রতটে উচ্চ দীগগৃহ । 

দেবতার স্পর্শ। (কোন কোন উপদেবতা | বাতুয়। ''বাণুয়া, বেঠো দেখ । 

ধর্ণা বাঁতাঁস উৎপাদন করিয়া চলে )। ; বাতুল''ণ. (স* ব্বাতুল। প* ৰাঁত-_বায়ু- 

(রাগ হইতে )1 উন্মত্ত । 

বাথান ..ফ্য. (স+ গ্রস্ব-_সানু-_মেঃ। ইহা 
বাতাসা -'ষা. (বাতাস +অ1। ও* হি* ম' 

বভাপা । বতাস-পবন )। খর-পাক গুড়ে 

বায়ু মিশ্রিত করিয়া প্রস্ত;ত মিষ্টান্ন । গড়িয়া 
বাতাসা, গুড়্যে বাতাদা-''গুড়ের বাতাসা। 

( অদ্য বাহাস! চিনীর )। ফেরী বাঠাসা '' 
(ফেণ+ঈ। কিংবা স* ফাণিত)। বাষু-| 
বুদ-বুদ্মর হালক। বাতাস । বাতাসিয়া..'ষ্য 
(হ* নাম। কেহ কেহ তালচট! মনে করে)। 
৬৭ আঙ্গুল দীর্ঘ মাটিয়া-খয়র পক্ষীবিশেষ 

হইতে প্রস্থান | মাঠ, গাঃ_বাথানে 

রহুল গাই আইস ভা কাঁণাই বনের মাঝে 

করি গিয়া খেলা (কলগুকভঞ্জন)। বাথানিয়া 

*ণ (বাখান4+ইয়? তু" হি* বরধ-- 

বৃষ, বরধন1-_গাইকে পাল দেখানা। ও" 

বতর পড়িছি-_আর্তব হইতে ?)। খতুমতী 

(গাই), বৃষ অন্বেষণে রত, €18-াঁড়, চাহি 
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বুলে যেন বাখানিয়া গাই (কবিকঃ 

বাথানিয়। গাই মত ফিরে অঙ্গে ভঙ্গে (ভাঃ) 

_ রঙ্গে ভঙগে ? (শব্যটি অধুনা অপ্রচলঃ)। 

বাঁধুয়া, বেখো''-ষ্য, (স* বাস্তরক। ও. 

বধুআ)। পুত্তিকাদি বর্গের খাদ্য শা$- 

বিশেষ ( 00670500100) ৪1600] )। 

গাঁছ সোজ| হয়। পাতার কৌটা লম্বা, ধার 

দাতাল। 

বাঁদ...ফ. (স* বাদ )। যথার্থ বিচার; বিতর্ক, 

পক্ষ গ্রাতিপক্ষ গ্রহণ) বিবার্দ। বাদ-অন্ধু- 

বাঁদ...ষথার্থ-ইচ্ছায় বাক্য ও তাহার উত্তর। 

বাদ-বিচার.'*তর্কে বাদের বিচার (কিংব! 

সহচর শব্ষ )। বাদ-বিতগ্া' '*€ বিতক্ডা_ 

বাঁদবিশেষ )। বিচার কলহ । বাদ-বিসম্থাদ 

.**( সহটর শব্ধ । পক্ষ গ্রাতিপক্ষশ্রহণ দ্বার 

বিবাদ । মত-বাদ '. (সহচর শব)। বাদ প্রায় 

অনীবশ্তক )। মত। বাদী-''ষ্য. আপণি- 

কারী, অভিযোগকারী (আদাঃ)) স্থুর 

দেখ । গ্রতিবাদী, বিবাদী-.ফ্য. আপত্তির 

উত্তরদাতা। 

বাদ...ফ্য. (স* বাধ )। বাধা, গ্রতিবপ্ধক, 

পঃ__বিধি বাদ সাধে (বিবাদ সাধন 1); 

বাধ, প্রঃশ-এ কথ! বাদ দেও গণনার 

বাহ কর। বাদ-সাদ..'ফা. (স* সাঁধন হইতে 

সাদ? প্রচর শব ?)। ব্যতিকুম, বাধ। 

বাঁদ...ব্য. (আ* বাঁদ)। পরে, গ্ঃ--একটু 

বাদে যাইব। 

বাঁদর...ফ্য. (সং বীর্দল_বাদল। তু* স* 

বাতর )। বাদল, প্রঃ-_-এ ভর! বাদর মাহ 

ভাঁদর শুন্য মন্দির মৌর (বিদ্যাপতি )। 

(অগ্রচলঃ)। 

বীদর...ব্য. (স+ বানর)। বানর) মুর্খ 

(গালিতে)।। স্ত্রী বাদরী। লালমুখাবাদর, 

পাতি-বাদর...এই বানরের মুখ লাল, লেজ 

দেহের প্রায় অর্ধ। উত্তর্ভারতে অধিক 

আঁছে। অতি দুষ্ট । (1209005 1103305)| 

নীল বীদর..ঃবোম্বাই প্রদেশের কৃষ্খবর্ণ 

বানর (01908003 9119009) | এই বানরের 

দেহ শীর্ণ, পুচ্ছে এক গৌছা চুল ও মুখের 

চাঁরি পাশে চুল থাকে । নীল-বীদর''নীল- 

গাছচাষী ইত্বুরোগীয় (গাঁলিতে)।-দৃষটান্ে 

বারের হাতে থখস্তা_ফে অস্ত্রশস্ত্র 

গ্রয়োগ জানে না,সে তাহ! পাইলে বৃদ্ধ ন 

হইয়| ক্ষতি হয়। 

বাঁদল...ষ্য, (স* বার্দল__ছুর্িনে_মেঃ। ম" 

বাদল ঝড়, হি* বাঁদল। তু" স+ বাঁত)। 

মেঘ হইয়া বহুকাঁলব্যাপী বর্ষণ ও 

বর্ষণভাব, ছুর্যোগ ৷ বাদ”1-""৭.ষ্য, (বাদল 

1আ)। বাঁদলবিশিষ্ট, বাদল, এাঃ- বৃ 

বাদল।--বর্ষণ ও মেঘাচ্ছন্নত। বাদলা- 

পোঁক1...পোক। দেখ । সায়ংকালে ষটির 

পর যে পুংগুতিকাদি পতঞা ঝাঁকে বাকে 

উড়িতে থাকে । 

বাঁদলা...ফ্য. (হি)। সোন! ব রুপার সতা। 

বাঁদশীহ, বাঁদ্শা...ফ্য. (ফা পাদশাহ শখের 

অপত্রংশে। পাদ-_সিংহাসন, শাহ 

স্বামী)। মুসলমান সম্সাট,। বাদশাহী, 

বাঁদশাই...প. বাঁদশাহের যোগ্য, বাদশাহ 

ন্্ধীয় বা প্রদত্ত, গাঃ-বাদশাহী হক; 

হুকুম, সনদ । 

বাদা-.ফ্য. (ফা" ৰাদিয়া-বন)। নিয় তুমি 

. সুঁড়। বাদাড়' "হয, (বাঁদা+ড়)। বর 

ভূমি। বনে-বাদাড়ে'''( সহগর শব) 

বনেজঞ্ালে। 
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বাঁদাম “যা, (ফা' । স*াবতাদ। স* বাতাঅ__ 

?বদ্যকঃ)। বৃক্ষবিশেষের তৈলময় বীজ । 

বাদাম, কাবুলী বাঁদাম-.'ভারতের উত্তর 

পশ্চম প্রান্তের ও আফগানিস্বানের বৃক্ষ- 

বিশেষের (01803 200208103) আঠি 

(৪101010 )। এই আঁঠির শস্ত তৈল্পময়। 
সের প্রতি আধ সের তৈল আছে ।তিন্ত ও 

স্বাদু-_বাদামের ছুই জাঁত আছে। গা; 

্রাঞ্ষা বাদাম মেওয়! যত আর ( চৈঃ ৮১) । 

চীনা বাদাম-''( স* নাম হইয়াছে ভূচণক। 

অর্থাৎ ভূমির ছোলা । কোথাও কোথাও 

চলিত নাম ভঁইচণা। কারণ শিশ্াদিবর্গের 
এই গাছের (41801)15 10008222) শু ট 

মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া! পাকে (106 

2100170-000 681৮-700 068-780) 

কিন্ত, ইহার আদি বাস আমেরিকার ব্রেজিল 
দেশে । বিদেশীয় বলিয়া চীন! নাম যুক্ত 
হইয়াছে। সের গ্রতি প্রায় সাত ছটাঁক 

তেল চীন!-বাদাম নামক কলাইতে আছে। 
এক্ষণে ভারতের প্রায় সর্বত্র চাঁষ হইতেছে। 

দেশী বাদাম, পাত বাদাম, বাঙ্গালা বাদাম 

'*হরীতক্যা্দি বর্গের বুক্ষবিশেষের (61- 

([070191) 

৪1100170)1| আন্দামান দ্বীপে প্রচুর 

জন্মিতেছে ৷ এ দেশে রোপিত হইয়! থাকে। 

সের প্রতি শস্তে আধ সের তেল আছে। 

শাখা আবর্তাকারে ও পত্র শাখাশ্রে জন্মে। 

পাতা ঝরিবার পূর্বে আল্তাবর্ণ হয়। শত্ত 
পাতলা! পাত। বলিয়। নাম পাত বাদাম। 

কিন্ত, সকল বাদামের বীজপত্রই প্রধান 

শশ্ত | বৎসরে ছুই বার ফলে। হিজলী বাদাম 

'”*(৩* নাম লঞ্তকা! আম, বাধা! )। 

[0109119 08680002,) ফল 

আত্রাদিবর্গের বৃক্ষবিশেষের (4178081- 

01010 9০0106120512 ) ফল (08316 

00) এই গাছের আদি বাস দক্ষিণ 

আমেরিক!। এক্ষণে এ দেশের সমুদ্রতটবর্তী 

বানুকায় প্রচুর জন্মিতেছে। “হাঁজ।' দেশ 

বলয়! হিজলা, অর্থাৎ যে দেশ সমুদ্রের 
নিকটে বলিয়া! মধ্যে মধ্যে হাজিয়! যায়। 

মেদিনীপুৰ হিজলী হইতে দক্ষিণদেশে প্রচুর 

আছে । [হিজলী-বাদামের ফলের বোটা ্্্ল 

ও পাঁকিলে লাল হয়। লোকে এই বোটাকে 

ফল এবং ফলকে বাঁজ মনে করে। ফলের 

শ্ত সুস্বাছ; কিন্ত; আঁঠিতে একট! কটু 
তৈল আছে। এ কারণ লোকে ফল আগুনে 

পোড়াইয়া থায়। বার্দ।মী-..ণ. কাবুলী 

বাদাম কুল্য পাগু,বর্ণ, তততুল্য অণ্ডাকার 
(911196081)। বাদামিয়া.''ণ. (বাদদাম+- 

ইয়া )। ঈষৎ বাদামী । 

বাদাম-.'ষ্য. (ফা* বাদবান- বাত-রক্ষক )। 

নৌকার পাইল। (অগ্রচলঃ )। 

বাদিপোতা..'ষ্য. লাল কাল ঘরময় পাতল! 

বন্ত্রবিশেষ। প্রায়ই লেপের খোল করিতে 

লাগে। (বোধহয় ত্বানবিশেষের নামহইতে)। 

বাদিয়া, বেদ্যে..'ষ্য. (স* বা1ধ+-বা* ইয়া-- 

বাদিয়া ? বাদ্য +ইয়া--বাদিয়া) কিংবা 

বাজি+ইয়া বাজিয়।--বাদিয়! ? প্রবোধ* 

চক্জ্রকায় বাদর )। বাঁজি-কর জাতিবিশেষ, 

প্রঃ বাদিয়ার পে (কৰিকঃ), বাদিয়ার 

বাজি পাতি (চৈ চঃ)। স্ত্রী" বাদিয়ানী, 

বেদেনী। বেদিয়া দেখ। 

বাদী ..বাদ দেখ। 

বাঁদী-..্য, (ফা* বন্ছা স্ত্রী' বান্দী )। মুসলমান 

দাসী। 
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4৮৮৭ 
বাছুড়..(স* ব্বাতুলি। ও* বাছুড়া )। ফল- | বাধি-_বাদধ হট, পঃ_-কাপড়ে কাট! 

ভোজী চর্ম-পক্ষ-বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী- ূ বাধিয়াছে; ফল উৎপন্ন হই, প্রাঃ--ঝগড়। 
বিশেষ (1070 15108 0, ০1০03: বাধিয়াছে। বাধা ॥ বাঁধা... ধাতু, (বাঁধ ধাতু 
01৩0109)| প্রায় বার আঙুল দীর্ঘ। . আস্তে )। বাঁধানা ॥ বাধিত ''ণ. ( স* বান 
মাথ! ও মুখ শিয়ালের মতন। প্রা-বাছড় , স্থানে ভুলে অধুন! চলিত হইয়াছে )। 
তপন্তা কবে, উদ্ধ তুলে পা (মাঃ) | অন্থগ্রহবদ্ধ, দয়!-বশীভূত। বাধক...যয, (ম' 

(চানচিক। দেখ )। | ৰণ্ধক)। যে বাঁধে, বশীভূত করে। বাঁধকত| 
বাদে ..বা. (আ" বাদ। তু" ম* ব্যতীত)।  -*ষয, বন্ধন। বাধ্য..'ণ. (স* বা স্বানে 

পরে, প্রঃ-শীজ বাদে কীল বিবাহ; | ভূলে)। বশ, বশীভূত । বাধ্য বাঁধকতা| ..ফ. 

বাঠাত, প্;--নে বাদে আর কেহ আসে | বাধ্যত। ও বাধকতা। বাধআ।, বাধোয়। 

নাই। | "৭. (সখ বধ )। নিক্ষ, প্রঃ-বাধম 
বাদ্য-ভাঞু ''ষ্য. (ম"। ভাগ্ডং পাত্রে-মেঃ) |  খরচ। 

বাদ্য-ভাখ্ বাদযন্্। বাদাভাণ্খ বাদ্য-। বাঁধ -'ধাতু, (স* বধ ধাতু বণ্ধনে )। সাধ. 

যন্বযূহ -আে। বাদ্যভা্খ_নানাম্বর | বশ্ধন করি, প্রঃ-.কাগজপত্র বাধা; রস 
সমন্বিত-- শব্বকরঃ)। নানাস্ববসমন্থত । প্রতি দ্বারা বণ্ধন করি, শৃঙ্খলিত করি, 
বাদাযন্ত্র। | ওঃ চোরের হাত বা) বন্দী করি,ঃ_, 

বাধ...পাতু, (স* বাধ ধাতু পড়নে) বানি গোরবাধিয়া রাখা? নিয়মিত করি, প্রঃ- 
_গীড়2 পনি প্রাঃ নাহ ক্ষুণি তৃষ্ণা! ধার! বাধিয়! কার্জ করা) বারিত, নবুদ্ধ 

বাবে ( চেঃ চ১)), প্র বন্ধ করি, 2571 করি, পুঃ- নদীর জল বাধা ) রচনা, করি। 
বাকরণে বাসে না| | বাধা ॥ বাধা যা. এ") প্র8ঘর বাধা? কেশ রচনা! করি, ৩ 

ন্ত্রণ। ) উত্পীড়ন) আঘাত) গ্রতিব্ধ। . মীথ! বাঁধ) সনর্ভ। পদ রচনা কর, 

বাক যা. (স)। পীড়ন; প্র তবণ্ধক) ।. প্রাঃ গ্রান বাধা) প্রেম, নী দ্বারা বদ্ধ 

. নারীর ব্য তা পেগ) কটিহে বাথা সহিত |. ব| বশীভূত করি, গঃ- কমে বাধা তোর! 

নারীর রজ£আবদোষ (৫751001001117958) | বাধ। ॥ বাধ ''ষ্য. (স* বধ) জল-বণ। 

বাধা '.ধাতু, (বাদ ধাতু আস্তে )।বাধান|॥ , জলার্দ-অবরোধক ; পাহাঁড়ের নিকটস্ব 

বাধিত ''ণ. (ফ")। প্রতিযুদ্ধ। নিক্ষল। । নিম্নভূমিতে বীধ দিয়। নিমিত বৃহৎ জলাধ্য, 

পর; যদ্াপি অন্ঠোন্ত বাধ্যবাঁদকভাৰ | এাঃ-ককষ্চ-বাধ ( বনবিষুপুরে)। দিগ্ বাধ 
হেতুক উভয়ের সমাবেশ বাধিত হয় “শা, গ্রামের চারিদ্িকের বেষ্টনখণ্ধ । বাঁধন 

(প্রবোণচন্দ্রিকা)) প্রতিহত, নষ্ট, ৩18 যা. (সং বন্ধন )। গ্রন্থ, বাধন) ওজু 

কামপীড়াতে বাধ তবুদধ প্রবোধচন্দ্রক1)। | প্রভৃতির বন্ধনী) রচনা, নির্মাণ। বাধন 

বাধ . ধাতু. ( স* বণ্ধ ধাতু হইতে | স* বদধ | দার.'ষে বাঁধে) যে গান রন করে। 

শব দেখিয়া অন্ুুনাসিক লুপ্ত হইয়াছে )। : বীধনি-.'ফ্য, বন্ধন, রচনা। বাঘ 
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বন্ধর্নয ব্ধক, প্র$--জিমিষ বীধ! দেওয়া । 
,**গু বদ্ধ, ধৃত, প্রতিহত, নিরুদ্ধ। বুক 

বাঁধা, মন বাঁধা--চিত্ত স্থির করা, এক 

বিষয়ে নিবিষ্ট করা । মুখ বাঁধিয়! থাকা. 

কথা ন| কহিয়া,নিবুত্তর হইয়! | কোমর বাঁধা 

কর্মের নিমিত্ত উদ্যুন্তু হওয়া! ঝুঁধাঁই 

'**ষ্য, বন্ধন, প্রশ্ন ) বপ্ধন-বেতন | বীধা- 

াদ।.''ণ. (সহচর শষ )। বদধ') নিরমিত, 

নির্ধারিত। বীধা-ধরা.''ষ্য. ( সহচর শব )। 

বশ্ধন, নিয়মবন্ধন | বাঁধা-বাঁধি''“ষ্য. বন্ধন, 

নিয়ম | বাঁধা-সাঁধা..'ষ্য, ৭. (সপ্ধান হইতে 

সাঁধা। অতএব সহচর শব্ধ )। বাধ! । বাধা 

'“*্ধাতু, (বোধ ধাতু আস্তে )। বাঁধানা ॥ 

আ-বাধ]..'ণ. যাহ! বাঁধ! হয় নাই। 

বাধক'"'বাধ ধাতু দেখ । 

বাধ-বাধ...বা. বদ্ধ ভাবে, প্রঃ-_মুখ বাধ-বাধ 
করা-_-উত্তরদানে অসমর্থ হওয়া । 

বাধাষ্য. (সৎ বন্ধনী চর্মরজ্জু-_হেমঃ। 
বধ-চর্মপট়ী । ৰঙা -পাঁছুকা-_-আগ্ডে )। 
চটা জুতা, ইহার উপরে এক খণ্ড চর্মপটী 
থাকে, প্রঃ--তুয়া অনুরাগে নন্দের বাঁধ! 

বৈশ্থ আমি--প্রীকষ নদের বাঁধা 'বহিষা- 
ছিলেন। বাধাই.''নন্দোৎসব। 

বাঁধ'''বাধ দৌঁখ। বাধা-বিষ্ব''ষ্য, (সং। 
সহচর শব্ধ )। বাধা। 

বাধ।-.'বাধ ধাতু দেখ। 

বাঁধিত-"'বাধ ধাতু দেখ। 

বাধুলী- “যা. (স* বশধুক,বণ্ধূলী। রূপে চিত্তকে 
বাধে ৰলিয়। বন্ধ,ক-__-অঃ টীঃ)। পুষ্পশাক- 

ৰিশেষ ( 007181663 01002171068 )। 

উপমিত হয় ষলিয়া এক স* নাম ওঠপুষ্প। 
বেলা হইলে ফুল ফোটে। এই হেতু ও হি 
নাম ছুপহরিআ, স* মাধ্যান্ধিক | 

বাধোয়া''"বাধ ধাতু দেখ। 

বাধ্য.''বাধ ধাতু দেখ। বাধ্য-বাঁধকতা..' 
একজন বশ, অন্য জন বশকর্তা--এই 
ছুইএর পরম্পর সন্ধ্খ। 

বান"'ষ্য, (স* বান। তৃ* স* বনে সলিল- 
কাঁননে--অঃ। কিংবা ৰন্তা হইতে)। বন্ত।, 
নদীর অকস্মাৎ জলবৃদ্বি) জলমংগত 
উত্নি। হড়ক| বান .'(স* অর্গগা হইতে 
ইড়ক! | তৃ* অর্গল| কললোলে-_-মেঃ। হিৎ 
হড়া বান)। নদীর অকন্মাৎ অতিজল- 
বৃদ্ধি) বান ডাকা--জোয়ারে অতিজল- 

বৃদ্ধির সহিত শব্দ হওয়! | বান.চাঁলি, বাঁন- 
চীল..'বাঁনে বিচলিত (প্রায়ই বাইন-চীল)। 
বানের জলে ভাসিয়া আসা-_বিনা চেষ্টায় 
পাওয়া । বানের জলে ভামিয়! যাওয়।_-. 

বৃথা! নষ্ট হওয় | বান্ুয়াঃ বেনে!.*'ণ. ( বান 

+উয়া)। বানে জাত, বান-সম্বপ্ধীয়। 
বান.” প্রত্যয়, (ফা*)। স্বামী, রক্ষক অর্থে, 

গাঃ--্বরকান--দরোয়ান | 

বানক..য্য, (স* বান__তৃণাসন-_মেঃ)। পাট" 
পোকা পালনের ঠাচের বোনা আধার । 

বানর.'“ষ্য, (সং বানরঃনর ইব। ৰনে 

রমতে ৰনরঃ স্বার্থে বানরঃ| কিংবা! বানং 

বনভৰং ফলং রাতি গৃহাতি বানরঃ-.- 

অঃ টীঃ)। বাঁদর ( দেখ)। বানরিয়া, 

বানর্যে..'ণ,. (বানর+ইয়া)। বানরের 

যোগ্য, গঃ--বানরিয় বুদ্ধি 

বর্ষাকালে জনে প্রায়ই উদ্যানে জন্মে। | বানা““ধাতু'(স" বর্ণ ধাতৃবিস্তারে, উদ্যোগে। 
ইল জলম্তকবর,. পঞ্জদল। ওঠের সহিত ও* ি*বনা)। বানাই_নির্মাণ করি, প্রত 

৮৩ 
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করি, প্রঃঘর বানাইয়!ঃ 

বানানা। বাঁনানা। (বানা ধাতু বাঁচে 

অ্ঞাত। পূর্ববর্জো ও অন্য তিন ভাষাতে 

গুচলঃ )। টি 

বাঁনা...বা. (সং বু ছিত্ত্বক্)। শিক 

বাঁনা...ফ্য. (স* বান বীণি-তীত বোন! । 

ও* | তুৎ ম, বাঁণ--পরিচ্ছদ )। পতাকা।
 

(বাণতে অপ্রচলঃ )। 

বানান...ফ্য. (স* বর্ণন )। শব্জের বর্ণ-বিস্তার। 

বাঁনি..ফ্য, সে" রাঁণি_বন্তাদির বপনবিয়া )। 

নির্মাণ-মূল্য ( ও* করমুল-কর্মমূল্য )। 

: পর্বকাঁলে তীতীকে সৃতা দেওয়! হইত । 

সে কাপড় বুনিয়! দিয়! বয়ন-বেতন__বাঁণি, 

বান লইত। 

বান্দা .'বন্দা দেখ। 

বারী ..ফ্য. (স* বর্মিনী, বরকরিনী )। শ্রেষ্ট 

নারী, বয়স্থা নারী, প্রঃ--গিনী-বানী। 

₹ (অনুচর শব্ধ হইয়। প্রয়োগ )। 

বাঁপ, বাগ'..ষা. (স* বপ্ত। | বপ্তা তু" জনে 

-মেঠ। স* বপ্র। বপ্তন্তাতে মেঃ। 

অন্ত নাম বীজিন্_-যাহার বাঁজে জন্ম | 

কষেত্রিন নছে। তু* স* বীঞবাঁপ। বর্তা_ 

বাপা-বাপ। বাবা দেখ। ও” হি* ম* 

বাপ, ও* বাপ! আসা' বাঁপ। বোঁগ! )। 

পিতা, গু£_তপিদ্সা ছাড়িআ বাপা চল 

জাইব ঘর (শুং পুং), যক্ত দেখি বার
ে যাৰ 

_ বাপার ভবন (ভাঃ)) বাৎসল্যে পত্র 

সম্বোধনে, দয়প্রার্থনায় পিতৃসম্বোধনে | 

বাপ-বেটা...পিতা-পুন্র । বাপ-দাদা-''পিত। ূ 

ও পিতামহু। বাপ-পিতামহ.
''পিত ও পিতা" | ব 

মহ বাপ রে-'*ৰ্য আর্ত ব্যন্তির রক্ষক 

'আলানে। বাঁপ রে বাঁপ-“ব্য, বিল্ময়ে। 

তকারি। আর্তি । বাগের জন্মে, বাপের ঘত্বদে না 
দেখা--নিজের জীবনে ত 'নহেই, পিতার 

জীবনকাঁলেও ন! দেখা । বাপের ঠাকুর 

করিয়। রাঁথা--পিতামহকে যেমন শ্রদধাভন্তি 

সহকারে রাঁথা হয়, তেমন করিয়া! । বাপের ' 

বিয়া দেখানাগাঁলিতে পিতার বিবাহ 

সম্পাদন করা, নিজের জন্মের বৃত্তান্ত কথন। 

বেঁচে থাকিলে বাঁপের নাম--প্রথমে গীয় 

ভ্রীবন রক্ষা কর্তব্য, পরে পিভৃপিতাঁমহাদির 

গুণকীর্তন | বাঁপতি''*৭. (বাপন্বত)। 
পিতৃ-দত্ত, প্রাঃ_-বাঁপতি বিষয়। বাঁপান্ 

..নষ্য, (বাপ+পর্যস্ত )। পিতার পর্যস্ 

কুৎ্স!। বাপাস্ত চোদ্দ পুরুষ করা--পিত। 

ও পিতৃপিতামহাদি চতুর্দশ পুরুষের নাম 

করিয়া গালি। বাপু-'ষা. (আদরে উ)। 

আদরে পুত্র বাঁ পুত্রস্থানীয় বান্তি। 

( সপ্বোধনে )। (বাবু দেখ )। 

বাঁপী...ফা, (স*বৰাপী তু দীর্ঘিক1অঃ। 

ছয়মায়াতচতু-অখাঁতে--অঃ টাঃ)। বাঁতে 

চতুষ্ষোণ বৃহৎ কুপ। এই কুপে অবতরণ 

সোপান থাকে । 

বাপু "বাপ দেখ। 

বাফ্তা...ব্য, (ফা*। তু" স* বাপ বন, 

ত* ফা" ,উক্ষতা, ই* 9665) ..গাটে। 

টান৷ ও কাপাসের পড়িয়ান বন্রবিশেষ 

(গরভন্থতী.'“তসরের টানা কাপাসের পড়িয়া 

বন্ত্)। ৰ 

বাব.+যা, (আঁন্থার)। বিষয়) ৭ 

বিভাগ; উপলক্ষ; কর। 

বই...য্য. (স* তস্ত,বায়। বোধ হ্য বাপ 

হইতে । ও* বাজ হি" বায় )। শ
াখার 

বর্গের পক্ষীবিশেষ (09৩ ৫৪107-01
৫ 
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তালব্ববিই..“আট আঙুল দীর্ঘ বাঁবই 
(21০6৮ও 6858:)। ইহার মাথার তালু 

হলুদ! বুক হুলুদা | গায়ের রং খয়রা, তাহাতে 

কাল ফুটকী থাকে। তালগাছের..পাতায় 
বাসা করে। বাবইর বারা প্রসিদ্ধ যেন 
উলটান! বোতল। কণ্ঠমাঁল| বাবই.**ছয় 

সাত আঙ্গুল দীর্ঘ বাঁবই ( ,.6789160- 
518)। ইহার বুক কাল, গলা হলুদ! । ঘাঁসে 
ছোট ছোট বাসা করে। তেলিয়, বাবই.. 

আঁট আঙীল দীর্ঘ বাবই (0. 1187791)। 
বুক কাল খয়রা মিশ্রিত। বাঁসা ছোট ছোট 

ঘাসে করে। দৃষ্টাস্তে, ঘর থাকিতে বাবই 

ভিজে-বৃষ্টির সময় বাঁবই বাঁপার বারে 

আসে। (বস্ত;তঃ ভিম পাঁড়িবার তরে বাঁসা)। 

ইহা হইতে মূর্খতা! । 

বাবই-তুলসী-''তুলসী দেখ । 
বাবই, বাবুই''ষ্য, (হি* বাবর, ও* সবাই )। 

ধান্টাদিবর্গের দীর্থাযুঃ আরণ্য ঘাসবিশেষ 

(15009017010 21700501091110) 1 দেড় 

হাত ছুই হাত লম্ব। হয়। মধ্যভারত হইতে 

উত্তরভারতের শু্ষ দেশে জন্মে। ইহার 

পাত পাক দিয়া বাঝই দোড়ী হয়। 
কয়েক বৎসর হইতে কাগজের কলে 

এই ঘাস হইতে কাগজ হইতেছে । এ 
কারণ কোথাও কোথাও চাষ আস্ত 

হইয়াছে। 
বাঁবচী-.ঘ্য. (হি* নীম )। বাকুচী দেখ। 

বাব বাবদ.''ষ্য, (আ বাবৎ)। পদ বা 

বিষয়, এাঃ_-কি থাবর্দে কত খরচ।..'ব্য, 
হেতু, নিমিত্ত | 

বাবরী-."যা. (স* বর্বর | ম* বাঁবরী)। পুৰুষের 
মাথার পশ্চাৎ্তাঁগের কেশবিস্তাসবিশেষ। 

বাবরী-কাটা! চুল''কেশ কিছু দীর্ঘ রাখিয়া 
উৎধ্বদিকে তরঙ্গিত। 

বাবা... (তৃর্কা)। মুসলমান পাঁচক। 
বাব্টাখানা-.'মুসলমান পাকশাল!। 

বাবলা:'ফ্য. (সং বর্বর, বব্ব,ল। ও* ববুর )। 
বহু প্ররোজ্নীয় কণ্টকী শ্রম্য বৃক্ষবিশেষ 
(08019 2180168 )। ফুল হলুদ! | ইহার 

নির্যাস বাঁবলা-আঠা বাবলা"গঁদ নামে 
খ্যাত। ছালে বিশেষতঃ শু*টাতে কষায়ীন 
আছে। কাঁঠে লাঙল ও গাড়ীর ঢাকা 
প্রভৃতি হয়| গুইয়|! বাবল!.''বাঁবল! তুল্য 
বুক্ষবিশেষ (4১০2018 50651815 01 

শু'টা মে!টা ছোট শাসালু। ফুল হলুদ, 

স্থগণ্ধ। এই ফুল হইতে এক সুগন্ধি 

(099916 96100106) প্রীস্ত,ত হয় বলিয়! 

ফরাসী দেশে এই গাছের আবাদ কর! হয়। 
অথচ গাছের নাম গুইয়া হইল কেন? 

ইহার স* নাম বিটখদির। বাবলা ও খয়র 

সম-জাতীয় ৷ বিট-বিষ্ঠা শব্ের বা গু 

হইয়! গুইয়! বিশেষণ । 
বাঁবা...ফ্য. (বাপ বাপ! দেখ। বাপ!-+বাব!। 

ও* হি* সর বাঁব1)। পিতা) বৈষ্ণব সাধু 

(সদ্বোধনে); বাথ্সল্যে পুত্র (সগ্বোধনে); 

(হিন্দী ও খিষ্টানী ভাষায় ইয়ুরোগীয় জাতির 

পুত্রকন্তাদি। বাবাজী-''বৈষণব লাধু। 

বাবাজী, বাবাজীউ, বাবাজীবন...ব্য, ম্নেহের 

যোগ্য পুত্র পৌত্র জামাতা প্রত্ৃতি। 

বাবু.'ধ্য. (ৰাঁপ আদরে বাপুংবাবু। তু" হিঃ 

বাপুজী--বাৎসল্যে বাপু +জীৰ। প্রাচীন 

বা' বাপ। এবং আদরে বাপু। আপা* বাপু 

পণ্ডিত ব্রাঙ্গণ সম্বোধনে। ওঃ বাবু” 

বাৎসল্যে, যথ।-প্রায় পাঁচ শত বৎসরের 
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শারলা-দাসের মহাভারতে যুধিষ্টির তীমীর্জুনা- 
দিকে বলিতেছেন, মোহ আগে কহ বাবু 

দবর্প বচম--মোহ--মোৌর। তদপেক্ষা 

আধুনিক কৰি উপেন্্র-ভ্জ লিখিয়াছেন, 
বাবু নাকু সিরী দান যোগ্য যোষাকু। 
বিহর কানন করি আলিঙানকু ॥ (বৈদেহীশ 
বিলাঁম )--রামচন্ত্র হুর্পপথ। দেখিয়া 

লক্ষণকে বাবু বলিয়। সম্বোধন করিয়াছেন । 

পদটি দ্বার্থ। এক অর্থ, স্বরগত্র|। বিবাঁহ- 
দানযোগযা যোধিংকে আলিঙান করিয়া 

কাননে বিহর। অন্ত অর্থ, ছেদনযোগ্য 

নাসিকাশ্ী যোধষিৎকে ইত্যাদি । বাবা 
আদরে উকারাস্ত বাবু। বাবা__পিতা 
কিংব! পিতৃতুল্য মান্ত, মহাশয় | এই অর্থে। 
ও* বাবু হি* বাবৃ। তু ই* 811, 511) 

90161) মান্ত ব্যন্তি (সত্বোধনে) যেমন রমেশ ৰ 

বাবু শ্রীল শ্রীযুত অর্থে (নামের পূর্বে বসে)) 

গ্রামের জমিদার; আফিশের কর্ত!) ত্র- 
গৃহের কর্তা, ইত্যাদি । (বা*তে স্ত্রী ব্প 
নাই, হি*তে ববুআইন)। বাবু..'ণ. সৌখিন, 
সুখেশ-অভিমানী; বিলাসী । বাঁবুগিরি-.'ষ্য. | 

বিলাসিতা । বাবু-আনাঁ, 'বাবু-আনি..'ষ্য. 
বিলাস, ভোগবিলাদিত! । বাবুভাইয়া...ফ্য, 

(বাপু+বাছ সহচর শব্ধ )। বাপা বত্স্ত, 

গুঃ--বাবুবাঁছ! বলিয়! লোক বশ কর!। 

| 

ৃ 
ৃ 

ইন্দরয়স্তথুখনিরত স্বর্দল। বাবু বাঁছা..যা. ৰ 

ৃ 

 বাবুনা-'যা, (ফাঁ" বাবুনা)। সোমরাজ্যাদি 
বর্গের শাকবিশেষ (0%910010116)। ; 

_চক্জ দুরে আকাঁশে। বরং দীর্ঘ যাত্তি হাত 
বাড়াইয়া টাদ স্পর্শ করিতে পায়ে, কিন্তু 

বামমের পক্ষে সে চেষ্ট! উপহাঁসের যোগয। 

বামন''ষ্য. (স* ত্রাঙ্গণ )। ত্রা্গণ, বামুন 

(দেখ)। স্ত্রী বামনী। বাঁমনা.”'ফ্য. (বামম 
+আ-_অনাদরে )। বামুন (অধ্ঞায়)। 
বামনাই:''ফ্য. (বাঁমন+আই। সক্রান্মণ)। 
ব্রাহ্মণের আচরণ (নিঙ্গিতার্থে)। বাঁমন: 

৷ হাঁট...ধ্য. (স* ব্রাঙ্গণয্িক। ও* বামণ- 
ঝাটি)। ঘণ্টাকর্ণাদি বর্গের দীর্ঘায়ু: দীর্ঘ 
যষ্টিসদৃশ ক্ষুপবিশেষ (01510670101 

8101)011210601)05 ) | পাত| লম্ব!, চারি চারি 

পাতা! যষ্টিকে বেন করিয়া জন্মে । ফুল শা 
৪1৫ আঙ্খল লম্বা, গ্রীঘঘকালে ফোটে। ফল 
হইবার সময় জলম্ত অগ্গারবর্ণ দেখায় 

বলিয়। স* এক নাম অঙ্গারবন্পী। 

বামাল.''য্য. (ফা* ব-মাল--মাল-সহিত)। 

চোঠিত ড্রব্যাদি। 

বামুন...ধ্য. ( স* ব্রাঙ্গণ )। উচ্চজাতিবিশেষ। 

্ত্রী' বামুনী, বামনী। বামুন-ঠাকুর,.'ব্রাঙ্গণ 

রূপ দেবতা) গাচক ক্রান্ণ। শ্রী' বামুন 
ঠাকুরানী, বামুন-ঠাকুরান। বামুন-দে তা" 

্রাঙ্গণ ও দেবতা। বামুন-বৈষ্টম. ব্রাহ্মণ 

বৈষব জাত। লাখ টাকার বামুন ভিথা' 
__লক্ষপতি হইলেও ব্রাহ্মণ ভিক্ষাজীবা 
বামুনের গৌরু--বামুনের গাই এমন 

অল্প খায় অক স্থানে থাকে, কিন্ত, গ্র 
ছুধ দেয়। | 

ইন্কুরোপ ও পারস্তের গাঁছ। গঞ্জাবেও | বাস্তন (শ্রা)..বামন, ৰামুন। 
ইইতেছে। ফুল ওষধে লাঁগে। বার...ষ্য. (সং বায়ু )। ৰাযু। (পদো)। 

বামন -.গ. (ম' বামন)। খর্ব ।...য. ধর্ পুরুষ। | বার়তি...ফ্য. ( গুবোধচঞ্জিকায়' স' বর 

সত্ী' বামনী। দৃষ্টান্ত, বামন হয়ে ঠাদে হাত বিস্ত, বর্ধক হইতে পারে ন1)। বাইতি 
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বারন...ষ্য' (স+ বাদন হইতে গায়ন শব: বার, বারহ্.'ণ. ্য. (স+ দ্বাদশ -বাঁঅহ-- 
সা্দৃশ্তে | ও* বার়ক--স* বাদক )। বাদ্য- 

কর,রাঃ--বায়ন গায়ন নইলে গীন হয় ন!। 

বাঁয়ন।...ষ্য. (আ* বইআম।। আশ বই-_ 

বিকয়। বয়নাম! দেখ )। সত্যকার নিমিত্ত 

অগ্রিম বেতন কিংবা মূল্য দান। 

বায়না, বাহানা 'ষ্য, ( ফা* বহানাহ)। ব্যপ- 

দেশ, ছক্স, প£২--এক এক ছেলে ছুধ 

থাবার সময় বায়না করে। 

বাঁয়..'ডিম দেখ। 

বায়...ফ্য. (আ* বা-য়ে)। বিকুয়কারী। 

(আদাঃ)। (ক্তো-_মুস্তরী)। 
বীয়া''ধ্য. (স* বাম হইতে)। একমুখা আনদধ 

বাদ্যবিশেষ। বাম হাতে বাজানা হয় 

বলিয়! বামা--বীয়।। অপর নাম ভূগী। 

বায়া-ডাইন।...মুদর্জোর ছুই মুখ পৃথক 
করিয়! যে ছুই একমুখা আনদ্ধ বাদ্য হয়। 

দক্ষিণ হাতে ডাইনা বাজান! হয়। বীয়া- 

তবলা...বাঁয়া-ডাইন! (তবল! দেখ)। বায়! 

মাটি কিংবা তামার, ডাইনা কাঠের খোল । 
টাদা, কিরণ..'বীয়া-ডাইনার মুখের চর্মের 
মধ্যস্বলের খদিরাদির প্রলেপ | ঘাট-..(ঘাট- 

অবতরণ স্থান হইতে )। বী়! ডাইনার চর্ম 
টানিয়! আট করিবার খান। 

বায়াত্তর, ৰাহাত্তর-.'ণ. ব্য. (স* দ্বি-সপ্ততি )। 

ছুই অধিক সত্তরি সঙ্্যক,-সধ্থ্যা ) ৭২। 

বায়ান, বাহান্ন-''প. যা, (স* দ্বিগঞ্চাশৎ )। 

ছুই অধিক পঞ্চাশ সম্ধ্যক,-সঙ্্য। ; ৫২ | 

বাযু (গ্রা" বাউ )..*ব্য, (স* ৰাু)। পবন 
প্রা অপানার্ি পঞ্চ বাঁ; দেহের বাতিক 

বৃদ্ধি, প্রঃ-_বায়ুতে পাঁকিয়! চুল ছৈল শণ- 
লুড়ী (ভাঃ)--শপন্ধড়ী। | 

বারহ--বার। ও* বার, হি* বার, ম* 

বার! )। ছুই অধিক দশ সঙ্থাক,সব্ঘা|; 

১২। বারই, বারই... সৌর মাসের দ্বাদশ 
দিন। বার-ছুয়ারী-.'ণ. ঘাদশ-ঘবারবি শিট ) 

(কিংব! স* বার-_সমূহ হইতে ) বহুদধার- 
বিশিষ্ট ; বহু জনের দ্বারস্থ হয় ষে। বার-ভূত 

'"(স* ৰার-সমূহ)। বহু-প্রেত, 
বার ভূতের ব্যাপার-_নররূপ প্রেতের। বার- 

মাসিয়া, বাঁরমান্তা''.ণ. (বাঁর+মাস+ 

ইয়া )। বৎসরের দ্বাদশ মাঁস সন্বপ্ধীয়, বর্ষ- 
স্বায়ী বা নিত্য ব্যবহারযোগ্য, এাঃ-. 

বার-মাসিয়। ঠাট।..'ষ্য, দ্বাদশ মাসে 

বিরহিণীর কেশ ( কবিতাঁয়)। বার-শিক্তা 

'**ষ্য, দ্বাদশ শৃঙ্গ যে হরিণের থাকে, 

প্রঃ-“কবিকঃ। বস্ত,তঃ মাঁধায় ছুই শৃঙ্জ, 
কিন্তু; প্রতি শৃ্জোর ছয়টা শাখ! গ্াকে। 
এই হরিণ (0905 ৫0%৪8০৪11). বড়। 

ইহার লোম কোমল, ঘাড়ের লে!ম দীর্ঘ। 

কেবল পুং বার-শিঞ্গাঁর শৃক্তা হয়। তাহাও 
মধ্যে মধ্যে খসিয়া পড়ে । বার-সর:**কর্মের 

নানাবিধ অঞ্জা বা আয়োজন, গঃ--এত 

বার-সতর.করিতে পাঁরি না। 

বার...ষ্য. (সং বার)। অবসর, প্রঃ--এই 

বাঁর দেখ! যাবে ) পালা গাঃ-পুভ্রার বার) 

সপ্তাহের সপ্ত দিবস, যথা, রবি (প্রীৎ রব), 

সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি (গ্রা* বিস্পতি), 

শুক (গ্রা* শুক, ), শনি (গ্রা* শীন)। বার 
করা-রব্যা্দি বাসর পালন। বাঁর-বেলা 

'*ষা, (বার-ক্ষণ )। অশুভ বেলা । বার" 

ত্রত..'ষ্য, (সহচর শব)। ব্রতাদি | 
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বার...ধাতু, (স* ৰূ ধাতু আবরণে, বারণে। | - পাত্র, যাহাতে বছু জব্য রাখা যাইতে 
ও* বার ধাতু )। বারি-আবরণ স্বাপন | পারে)। কাঠের চেপটা বড় পাত্র। 
করি, গ্ঃ--করে কর বারিতে উপজল প্রেম । বারণ-.'ষ্য. (স* বারণ )। নিষেধ, রৌধ। 

(জানদাদ)) রোঁধ করি, প্রা;-আগুন (বারধাতু দেখ)। 

বারিলে হয় জল (কবিকঃ। অধুন| এই : বারতা...ব্য. ( স* বার্তা )। সংবাদ, ওঃ. 
অর্থে গ্রা* ভার ধাতু )। বারা ॥ বারণ ''ষা, | নিশার ত্বপদসম তোর এ বারত! ( মেধনাদ- 

(স* বারণ )। নিষেধ, নিবারণ । | বধঃ)। | 

বার...ষা. (ফাদার | স* বার দ্বার । ফা বার-দিগর..'ব্য, (সং বার+ফা* দিগর)। 
বার--প্রবেশ, প্রবেশ-অনুমতি, সভা )। পুনর্বার | 

সভায় প্রবেশ-অন্ুমতি, গ্রাঃ-_রত্বসিংহা- । বার-দ্বারী.''বাঁর দেখ। 

সনে বাঁর দিল জুগপতি (শুং পুঃ)) বাঁর | বারবরদার...বাঁর দেখ । 
দিয়া বদিয়াছে কলিঙ্গ ভূগাল (কবিক2)) : বারা, বারাং...ফ্য. (স* ব্বারজাঁ--আঁধে। 
বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায় (ভা), | ও* বারং)। লৌহ অস্ত্রশস্ত্র যে মূ 
বার দিল বাহির দেয়ানে (ভাবার । কাঠের বাটের ভিতরে থাকে । 
দেওয়-_-দর্শন দিবার নিমিত্ত সভায় বসা । : বারাগড...ষ্য, (স* ৰরাণডা, বারুণ্তী। যা, 

(২) সাক্ষাৎ, দর্শন, 1ঃ--তাহার বার । বারুণ্ডী দ্বারপিপ্তাং ভ্ত্রী_মেঃ)। দ্বার 

পাওয়। যায় না। ৷ পি, গৃহের দ্বারসদ্ুখস্থ পিও। 
বার...ষ্য. ফাঁ*। স* ভার)। ভার। বার-বরদার : বাঁরাহী-কন্দ...( স* বীরাহী কন্দ)। চুপড়ী 

শষ্য, ফাখ। ভীরবাহক। বার-বরদারি'' | আলু। আলু দেখ । 

ষ্য. তাঁর-বহন | বাঁর-বরদারী..*ণ. ভাবহন বারি .'ব্য, (বাহির হইতে )। বাহির, 1; 

সম্বপ্ধীয়, পাঃ_ বাঃ খরচ। | এসাদ পাইয়! বারি হইলাম সন্কর (কক 
বারআগী...বারোয়ারী দেখ । ' আত্মপরিচয় )। 

বারই...ফ্য. (স* বারকী )1 স* ৰার-_বৃতি : বারি, বেরি-"ষ্য, (স* বার হিঃ ও+)। বার, 

আবরগ। অন্য নাঁম বাঁরজীবী )। পানগাছ-: পালা, প্রঃ-ম্রণক বেরি (বিদ্যাপতি)। 

কারী জাতিবিশেষ। স্ত্রী* বারইনী। বাঁরিক...ণ. (ফ।* বাঁরীক )। হৃল্ম। “যয. (1 

বারকৌল-..বা. (1)1 বৃহদাকার কচ্ছপ-; ও" বারিক--নাঁপিত )। উপাঁধিবিশেষ। 

বিশেষ। (কাছিমের খোলে দাগ থাকে, | বারিক..'ষ্য. (ই* 0877800। সেনা"বাঁটিকা। 

বাঁরকোলের থাকে না। (কেঠো ছোট | গোরা-বারিক...ঘে বাড়ীতে গোরা 
কাছিম)। ইযুরোপীয় সেন! থাকে । 

বারকোশ “'ষ্য, ( ফা" বার_-ভার, ফা* কশ-- | বারিদাঁর ( গ্রা* ).*বিরাদাঁর দেখ। 

শকট) বারকশ--ভারবহা শকট। ও* | বাবুই .'বারই দেখ। 

বারকোশ। হয় ত স* বার--সমৃহ, কোঁশ। বারুদ... (ফা বারুদ, বাঁরৎ-মোর, 
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অন্নিরূ্ঘ | ও* বাধু_স* বিদারক, ম* দারু)। | তই। অন্ত নাম গুলতই, বাটুল . খাড়া )। 

,অগ্িচূর্ণ)। বাঁবুদ্-খানা'''যেখানে বারুদ | বাঁটুল মিক্ষেপের ধনুক 

রাঁখা হয়। বাল্তি'.'ষ্. ( স* বালপুত্রী ?)। যে বিধবার 

বাঁরেক-'(বার+এক)। একবার। শিশু পুত্র মাত্র আছে। 

বাঁরোয়া.''(হি* বরৰা--বিবাহের বর হইতে 1) : ঝাল্তি-'ষ্য, (প্তৃ* 0৪1৩--৪ ১80৫6)। 
রাগরাগিণী দেখ। লৌহাদিনিকি ত বিস্তৃতমুখ জলপাত্র। (দ' 

বারোয়ারী'.ক্য. (স* ৰার-সমৃহ4আরী। নাম সিরা)। 

কিংবা বার-দ্বাদশ)। শ্রীমের কিংব| | বালস!..'বালিহ। দেখ । 

পাড়ার লোক মিলিয়। ঠাকুরপূজ! ও উৎসব। | বাল।...ষ্য. (সৎ বাঁলক-_বাঁল! )1. বালক, 

বারোফ়্ারী-আলা..'ষাহার! মিলিয়া বারোয়ারী। প্রঃ_-কবিকঃ$ প্রাচীন পদে; হাতের বলয় 

করে। বারোয়ারী-তলা! ''যেখানে বাঁরোয়ারী ৷ অলঙকার ; জবাদিবদ্গর বন্য ছোট স্ুগণ্ধ 
হয়। | ক্ষুপবিশেষ (1৪50118 ০৭০1৪৪ )। পাঁত| 

বারধিশ "যা. (ই* %৪1015)1 কাণ্ঠীদিতে. লোমশ সকোণ। বৌধ হয় ঘনরোমশ 
ধুনাময় পদার্থের লেপ দিবার তৈলবৎ বলিয়। স* নাম বাল, কেশ হইয়াছে। 

পদার্থ। ( স* ব্িক, বর্নিকা)। |. (অন্ত গণ্য সম্থরণ করে বলিয়া বাঝ- 
বার্পি..ফ্য. (ই* 81165 )। যব; যবের; অঃ টাঃ)। ফুল আন্ত, বার মাস 'ফোটে। 
পালো। ফল পঞ্চকোষ, কিস্ত, গর্ভকোষের অগ্র দশ 

বাধিক...ণ. যা. (স* বাধিক)। বর্ধাকীলে | ভাগে বিভন্ত। 
ভব; বৎসরসম্প্ধীয়; শ্রতিবৎসরে দেয় | বালাই...য্য. (স* বাল+আই আদরে )। 

বৃত্তি। ূ বালক, প্রা;-আরে রে বিশাই তুই ত 

বাধিয়া, বার্ষ্য...ণ. ( স* বাধিক | কিংবা বর্ষা বালাই কে বলে আনিতে তায় (তাঃ)। 

_ বার্ধা+ইয়া। ফাঁ* বারিষ)।. বর্ধা বাঁলাই..*ষা (আ* বল|-বিপদ। ও* ম* 

সম্বপ্ধীয়, $-_বাঁঃ কাঁল। বলাই--বিপদ) হি" বলাই আশীর্বাদ । 

বাঁল-''যা. (ল*। স*তে কেশ। এই অর্থে | ভালাই-_বালাই হইতে হিৎ অর্থ। তোঁর 

অন্ত তিন ভাষায় )| বাঁণতে .গুহদেশের | ভাল হউক-__অমগ্গল)। বিপদ, অমঞ্জল, 

কেশ (আসা*তেও)। বাল-বাচ্চা...ম্য. (স* ] গাঃ--চৈঃ চঃ; আহা মরি চোরের বালাই 
বাল--বতস্ত | হি*--সহচর শব) ছেলে-। লয়ে মরি (ভাঃ)) প্রসাদ বলে এমন পদের 

ৰ 
| 

ৃ 

পিলে। বাঁল-ভোগ..'ষ্য, বালক গোপালের 

প্রাতঃকালীন ভোগ । বাঁলক.."ষ্য. (স*)। 

শিশু যোড়শ বর্ষের অনধিক শিশু) অজ্ঞ 
বালককালে:''বাল্যাবস্ায়। 

বাঁলতই...ঘ্য, (স* ৰরতলী-বালতী--বাল- | 

বালাই লয়ে আমি মরি (রামগ্রসাদ )। 

আলাই-বালাই...( বোধ হয় বালাই হইতে 

আলাই )। বিপদ, বিদ্ব। 

বালা-খানা...ষ্য. ( ফাঁ* বাল!-_-উপর )।' উপর 

তলায় ঘর কিংবা বারাঞ্ডা ৷ 
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বালাঞ্চি..ফা. (স* বাল__কেশ+রঙ্ছু 1)। | আড়ীর উৎপত্তি। মেদিনীপুর ও পুরীতে 

গোঁবালির রজ্জু। অনেক আছে)। বালি-ঘটা, বালিঘড়ী... 

বালা-পোষ-"'ষ্য. (ফা* বালা-_উপর)। কোমল সময়নিকূপক বালিপুর্ণ ঘটা (৪৫1. 

ভূলপূর্ণ গ্রাবার। আব-রৌআ...(তু* স* | 8৪39) বালিয়া, বেল্যে'''৭, (রালি+ 

আবরণ )। বালা-পোঁষের ছুই পাঁশের বন্ত্র। | ইয়া) বালিমিত্িত,। বালিনিগ়িত, 

বাঁল-ভোলা...ণ. (সণ বাল-_শিশু অজ্ঞ, | পরঃবালিয় মাটি, পাথর। সে গুড়ে বালি 

ভোলা- নির্বোধ । বালা অনুচর শব্ব)। | """খুড়র্ূপ আশায় বালুকা-ুপ নৈয়গ্ত। 

নির্বোধ। ৮8 (তু স* শর্করা অর্থে চিনী ও বানুকা)। 
বালাম...ফ্য. ( নোআখালী বাখাঁরগঞ্জ প্রভৃতি; বালিহাস-''হাস দেখ। . 

অঞ্চলের নৌকাঁবিশেষের নাম বলাম, | বালি-''বাইল দেখ। 

বালাম্। স* ভদ্রম? এই নৌকা! পাটা: বালিয়া''বালি দেখ। 

সাঁজাইয়। বেত দিয়া জোড়! হয়। কারণ, | বালিশ-''ষ্. (স* বালিশম--উপাঁধানম্-- 

সমুদরকুল দিয়! গমনাগমন করে)। বালাম | শব্বকল্পঃ। ফা" হইতে ? ও" বাঁলিশ )। বে 

নৌকায় আনীত বরিশালের শালি চাঁউল- . উপধানে মাথা! রাখা হয়, উপধান, প্রঃ 

এবিশেষ। | বালীশ (চৈঃ চঃ)। বালিশের খোল.” বস্ত্র 

বালি .'ষ্য.(স* বালিক1 | যথা,বালিকা ঝালায়াং | যে খোলে তুলা পুরিয়া বালিশ হয়। বালিশের 

বানুকা পত্রকাহলে কর্ণভূষণে-মেঃ | অর্থাৎ | ওয়াড় .'(স* আৰর। ক্কৃতিঃ লং-উয়াড়। 

বালিক-_বালুকা, পত্রের শব, কর্ণভূষণ- ' বালিশের আবরণ। 

বিশেষ । আসা" ও* ধালি। হি* বালুঃ ম* বাঁলিস্তা-..ধ্য. (স* বালিশ_শিশু+ইয়া 

বান পূর্ববঙ্গ ও অ।সামে বালুবস* ! বালিশির-_বালিস্া)। বালঅর "ধা 

বানুক1)। বালুক। | খরশাণ বালি..'( সং | বালিহ্াই-স্বাল-জরাবাস্তহই। বালিহ্যানা। 

 খরশীণ )। কর্কশ মোটা বালি চোরা বালি | বাঁলু "যয. (স* বানুক1)। ৰালি। বালুচর "যা 

'“নদীগর্ডের শিথিল বালি, কিন্তু দেখিতে মুরখীদাবাদ জেলার স্বানবিশেষ। ইহ! 

শিথিল নছে। ( বোধ হয় চরা বালি-ভুলে | হইতে পটবপ্্রন্শেষ। 

চোর! বালি। চর! বাঁলি_-যে বালি চরিয়৷ | বানুশাই..'যা. (1)। গোলাকার গজাবিশেষ। 

- চণিয়া-_যাইতেছে,একারণ পা দিলে প| : বাশ.**ঘা. (স+ বংশ | বমতুদপিরতি করীর' 

ডুবিয়! পড়ে )। ধাওয়া বালি.'.( স* ধৰ+ মিতি ৰনতি শব্দার়তে বাস্কুনেতি বা-- 

আ)। শাদ! বাঁলি, যে বালিতে মাটি নাই। | অঃ টাঃ| বোধ হয় গ্রাথম বুৎপততি ঠিক, 

: বালি চুন ধরানা_পাঁক দেওয়ালে চুন" নচেৎ বংশ অর্থে কুল আসে না। ও' 

মাথান বালির পুস্তকর্ম করা। বাঁলি-আড়ী ; বাঁউ শ। যরলবাদি পরে থাকিলে ₹ উচ্চারণ 

...(বাধি+আনী_আইল)। বালির উচ্চ: ড্হ। ব্যাকরণে ফলা দেখ) ৩-উ 
আইল, বালির পাহাড়। (পবন ঘাস বালি' হইয়া বাউশ অর্থাৎ বাঙশ। জানা" বাহ! 
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হি* বার্ন )। ধাল্গাদিবর্গের গ্রসিকয দীর্ঘ 
বৃক্ষবিশেষ ( 8810999 )। ইহাকে প্রত 

তৃণরাজ বলিতে পারা যাঁ় ( সৎ তৃ্নরাজ 

নহে)। ত্বক কঠিন বলিয়া স* এক নাম 

ত্বকূসার। বাঁশের অনেক জাতি আছে। 

এখানে কয়েকটির নাম করা যাইতেছে । 

(১) জাওয়! বাশ. '(বাঁশের এক নাম ষন্বফল 

_অঃ। বোধ হয় যব হইতে ভ্বাওয়া। 

কোথাও কোথাও জাতি বলে। জাতি হইতে 

জাওয়া 1)। তলদ! বাশের জাতবিশেষ। 

জাওয়! বাশের পাব লম্ব। ফাপ। কিংবা 

প্রায় নিরাট, গাইঠ ছোট, কঞ্চি অনেক 

হয়। (২) তলদ| বাশ.'.( তলদা-_পা্তী 

করিয়া তলে দেওয়! হয় বলয়! ? ৭ নাম 

সুনরাঘাই )। বঞ্জাদেশে এই বাশ অধিক । ূ 

ইহার গাঁব লম্বা, ফাঁপ| চারি পাঁচ আঙ্গুল: 

মোটা, পীত ও হরিত্বর্ণ; ত্বক অন্ন; কচি 

অল্প। এই কারণে ইহার পাতল! বা চা, 

বেতী ইত্যাদি হয় (38101)058 (8108 )। 

সময়ে সময়ে ঝাড়কে ঝাড় ফুন হুইয়। 

শুখাইয়! যায়। লম্বায় ৪০ হাত পর্যন্ত হয়। 
(৩) বাঁশিনী বাশ...( বোধ হয় ইছ্ছাতে বাশী 
হয় বলিয়| নাম বাঁশিনী | স*তে হয় ত টুহ 
কীটক )। এই বাঁশের (739700839 
$0188115 ) গৌড়! মোট!, তিন চারি 

আগ্ুল, ভগ! সু পাব লম্ব। কঞ্চে অনেক। 
পাব হরিত-পীত-রেখান্বিত, চিক্কণ। এই 
বাশের বেতী, ঝুড়ী হয়। (৪) বেউড় বাশ 
ব| কাটা বাশ..'( সং ব্রেষ্ট হইতে বেউড়। 
পূর্বকাঁলে গড়ের চারিধিকে এই কাটা 
বাশের ছুর্ভেদ্য বেড়া করা হছইত। ও? 
নাম মূন্ট বাউ'শ) ৷ এই বীন্ট্ের (817- 

085৪ ধগ/01 85688) ধ
ায় . 

র্ভেদ্য। রাশও আঁকাপ্ৰানাঃ কই ছে 

'ব্মরে ইহার ছুল ধরে, তঙ্ছন মরিয়া 
শুখাইর! আগুন লাগি! পুড়িয! ভন্বীতূত 
হয়। ভাবার বীর হইতে গাছ গন্গায়। 
ইহার চল দরিদ্রে বিশেষঃ ছক্কায় 
খায়। এই বাপে বংশলোচন ছছন্ধে। (বংশ 
দেখ)। (4) তানুক। বাগ-.'( ভারুক। 1)। 
এই বাশের (738070888 ৪192০5) 

পাৰ নিরাট, গোড়। মোট! ডগ মনু।. যার 
চ্নিশ হাত, মোটায় ছয় সাত আগুন পর্থর 
হয়। নিবাট রনি! খুঁী করিতে জাগে। 
ইহার এক জাত চেমনা-ভালুকার.. পন 
ফাপা,গোড়। সরু ভগ! মোটা! বু । হিযয়ে 
আসাম চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে জবনপান্ত 
অনেক জাতি বাশ' অছে। বাশ-.'নৌক! 

ঠিলিয়! বাছিবার বাশ, রঃ _বালে সণ 
পায়ল!। বাশ-গাড়ি “বাপ-নিশান গুতিয়। 

নিলাজের ৰিজ্লাপন । বাশরী..'যা. (বীর +- 

রী) ছি বীুরী,ম বীদরী)। বাদী, জীরফের 
মুরলী ৷ বাণী «ব্য. (সং বংশী । বীপপঈ)। 
মুখ দিয়া বায়ু পুরিয়। রাজাইবার স্বাদ্য- 
বিশেষ। বাশিল়্!, বেগে।..ণ. (বাশ1+ইয়া)। 
বালে নির্ধিত, গ্রঃবেঁণে| ঘর । মৃষ্টানতে, 
বাঁশ বনে ভোম ক্লানা--বাশবনে চুকিলে 
ভোম পাক! ক্লীচ। বিচার করিতে পাবে ন|। 

বহুর মধ্যে এক নির্বাচন কঠিন । বাশবনে 

রোদন--অরপ্যে রোদন, যেখানে রোদন 

শুনিবার লোক নাই। রাঁশ-পাভী.”" অন্ত 
নাম পতজিকা)। পাখাশ্রযীবগের্র, বাঃ 
আর্গুল দীর্ঘ হরিতবর্ণ পক্ষীবিশের (27 

৮৪ 
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4 চখ্) পন দীর্ঘ সবু। গাছের ডালে বেড়ায়, 

. দুরে পৌঁকা ফড়িঙ্ মউমাছি দেখিলে 
উড়িয়া আসিয়া ধরিয়! খায়। বাঁশ পাতী... 
(স* বংশক, বংশপঞ্রক-বৈদাকঃ1 ও* 

বাউণশপাত্তী )। অশকলী আট নয় আঙ্াল 

দীর্ঘ মতন বশেষ (45115. ০০112)। পাদ. 

মাছের মতন, চেপট!|। বাঁশপাঁতী ঘাস..'(স*. 

বংশপত্রী )।"স্তামা ঘাসের তুল্য, কিন্তু 
কোমল দীর্ঘায়ুঃ তৃণবিশেষ ( 18101০8 

98$501)3 )। 

থাষটি.'৭ যা. (সং দ্বাষষ, দ্বিষ্টি)। ছুই: 

অধিক যাঁটি সঙ্খাক,-সধ্ধ্য ) ৬২। 

বা্প-.'ষ্য. (স* )। উদ্মা। বাশগণ্ধ''বাশ্পের | 
 গণ্ধ, কিছুমাত্র আতাষ বা! সম্পর্ক। তু: 

নামগণ্ধ। | 

বাঁস...ধাতু. (স' বাস ধাতু উপসেব', গণ্ধনে; 
ৰস ধাতু স্নেহ গ্রীতি )। বাসি_-ম্গণ্ধ দন ূ 

করি, প্রাঃ_ফুলটি কেমন বাসিতেছে? 
প্রীতি করি, পঃ--ভাল বাসে; জ্ঞান করি, 

বোধ করি, পাঃ--সে শ্তাম নাগর গুণের 

সাগর কেমনে বাসিব পরু (চগ্ডীঃ), কে 

| (কবিকঃ), সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে 

বাসি (গঙ্গাতক্তিতরঙ্গিণী), ভরা-পুরা যৌবন 
উদাস বাসি শূন্য (ভাঃ), বাম হাঁসি 
ভাসিছে লাজ না বালিছে (ঈশ্বর) 
( এই অর্থ অদ্যাপি গ্রামে গ্রচলঃ আছে 
তু* বাসনা প্রত্যাশাজ্ঞানয়োঃমেঃ)। 
বামা। বাস.''(স* বাসন | ও” হ* বাসনা)। 
সুগন্ধ, গন্ধ / সংবাদ; আগমন, গ্রঃ- 
তার ৰাস চেয়ে বসিয়া! আছি? ভাঙা 
বানা .'উত্তম স্নেহ গ্রীতি। অধুনা তান 
বাসা প্রায় এক পদ হইয়া পড়িয়াছে, 
পাঃযদি মোরে ভাল বাস সংহতি চনহ 
(ভাঃ। | (ও"তে তল পাইবা--ভাল পাওয়া) 
সে বাসে না ভাল--সে ভাল বাসেনা। 
ভাল ৰাসা-বাসি...পরম্পর জীতি। বাঁ 
করা_স্ুবাঁসিত, শুক্ীক্কত। (পূর্বকারে 
রজক বন্ত্র ধৌত করিয়া রঞিত করিত, এ 
হেতু নাম রজক,--পরে স্বগন্ধ করিত 
অদ্যাপি প্রাচীন রাজপরিবারে এটবৃপ বন 

পরিধানের রীতি আছে )। 

বাস...ব্য, (বাঃ বস দেখ)। আশ্রমে 
পর্যাপ্তিতে। 

: সাজাল হেন সাজে হেরি বাসি দুখ (5্ডী? বাদক.''ষ্য, (স* বাসক | বাসয়তি ৭ 

কহিতে বাঁসি যে ভয় (খ্ডীঃ), তুমি ষদি ন| 

বাঁসহ ছুখ (চণ্তীঃ), প্রাণ আনচান বাসি 

(চণ্ডী), সে কেন বাঁসয়ে পর (চণ্ডী) মাঝ 

পাথার জলে তৃণ হেন বাদি (জানদাস ), 

তোমার অগ্রেতে প্রভূ কহিতে বাসি লাজ 
( চৈঃ চঃ), ভাগ্য হেন বাগি (চৈতন্মঙ্গল), 

সে ধনী বালিবে মোরে প্রাণের সমান 

' (কৰিক), আমাকে তন! বাদিহ ভিন 

ব্উজিধিকঃ), কৈতে নিজ সাধ বড় লাজ বাসি 
€ি 

প্রসবন্বাৎ দঞ্গাতীয়ান্__ৰাঁদকঃ--অঃট 
রা়ে গ্রা* বাকস, ও" বাসঙ্জা )। উচ্চ দু 
বিশেষ (40180009% 585108)| গ 

তিন্ত। শাখাণ্রে বহপুগ প্রসব করে। গু 

সহিত বনু উপপত্র থাকে । পুপের আঁ 

দেখিয়া স* এক নাম সিংহান্ত-ধেন 1 

মুখ ব্যাদান করিয়। আছে। কেশর 

ফুল শাদা, গলায় হুদা, শীতকাণে ং 
গ্রামে প্রায়ই বেড়ায় হয়। 



[ ৬৬৭ ] 

বাঁসকনর্তি'বাকসনাঁ দেখ । প্রঃ বাবলা 

বাকনিম বেঙ্চ বাদকনা (মাঃ)। 

বাস-ঘর..ষ্য, (স* বাস-গৃহ)। শয়নগৃহ। 

বরকন্তার বিবাহরাত্রের শয়নগৃহ, পা 

পৃতিহেতু বাঁঘরে যেই করে সাঞ্জ। বাঁস- 

সজ্জা বলে তারে পণ্ডিতসমাঞ্জ।॥ (ভাঃ 

রসমঞ্জরী )। অন্য রূপ, বাসর-ঘর ''ষ্য. (স 

বাঁসর-গৃহ, বাসক-গৃহ)। আজি আমার 

প্রিয় বাসর, ইহা নিশ্চয় করিয়া ষে কেলি" 

সামগ্রী সাজায়, সে বাসকসজ্জ! ৷ এইবুগ, 

বরকন্তার বিবাহরাত্রের শয়নগৃহ। (ইহা 

হইতে স্পষ্ট জান! যাইতেছে যে, যে কালে 

বাঁসর ঘরের স্থষ্টি হইয়াছিল,সে কালে গৌরী 

কন্তার বিবাহ কদাপি হইত না। ফুলশষয। 

দেখ)। 

বাসন .'ষা. (স* ব্বাসন)। পাত্র, ভাজন 

( কবিকঃ, চৈতন্যমঙ্গলে ভাজন )। বাসন- 

কোশন-'(বাসনকোশ । বাসন শবের 

সহিত মিল করিতে কোঁশন )। তৈজস 

পাত্রাদি। 

বাসন! ''ষ্া. (স* বাসনা )। গ ত্যাশা, জান । 

(বাস ধাতু দেখ )। 
বাসনা ''ষা, (স* বৰাসন-আবরণ। ও* 

বাসুঙ্া। )। কলা গাছ প্রভৃতির পাতার 

খোল যাহা গাছ আবরণ করিয়। থাকে, 

গুঃ--কল! বাসনা । (ঢাকায় ফাংরা- 

পত্র )। 

বাসস্তী'"'ণ (স* বৰ্াসম্তী)। বসস্তকালের 

যোগ্য, বসস্তকালে জাত। বাসন্তী পূজা" 

বসস্তকালের দুর্গীপুজ! ৷ বাসস্তী রঞ্গা... 

বাসর... যয. ( স* বাসর )। দিবস। বাসু'ঘর 

দেখ। 

বাসা...ব্য, (ম* বাসক। ও* বস।-স* বাস 

হইতে )। প্রবাসগৃহ। বাসা-ঘর..'প্রবাস- 
গৃহ। বাসাবাটা, বাসা-বাড়ী-.. প্রবাস 

বাটা। বাসাড়া..ষ্য. (বাস1+আড়া)। 
বাসা-ঘরে নিবাস করে যে, প্াঃ--কবিকঃ। 

বাসাড়িয়া, বাসাডযে ৭. (বাসাড়14ইয়া)। 

বাসাড়ার থাকিবার যোগ্য, প্রঃ--বাসাড়্যে 

ঘর। | ৃ 

বাসি.''ষ্য. (স* বাসি, বাসী | স' বল ধাতু 

ছেদে )। বাঁইস, ৩1£-_-কবিকঃ। 
বাসি-.'ণ. (স* বামিত। ও* বাসি হি* বাঁসী)। 

পরুষিত, পরাঃ__সব হৈল বাঁসি আর কেন 
সই ভাসাগে যমুনা-জলে (চণ্ডী: ফুররা 

বলেন বাসি মাংস ন! বিকায় (কবিকঃ)। 

(২) পূর্বদিনের, প্রঃ--বাঁসি কাপড়, বাসি 

মুখ । (৩) প্রধান পর্ব অনুষ্ঠানের পর দিনের, 

8-_বাঁসি বিয়া । বাসি-করা-..বাঁ ধাতু 
দেখ। ৰ 

বাসিন্দা." 'ষ্য. (ফা*। স* বাস--নিবাস )। 

বাসকারী বা নিবাঁসী। 

বাসী ..ষ্য. (ম' বাসিন্)। বাঁসকারী, প্রঃ 

বঙ্জা-বাসী। 

বানুলী-,'ষ্,. (স" বিশ্ধাবাসিনী হইতে 
বাসিনী-_-বাস্ুলী | ও* বাঁসিনী, বাসিল্কি)। 

দুর্গাদেবী প্রাঃ-_বলি দিয়া বাস্ুলি বিশাল 

করি পুজা (মাঃ)_বিশালাক্ষী_বিশাল!। 

বাস্তব...ণ. ( স* বাস্তব )। সত্য, যথার্থ : 

বাস্তবিক..'ণ. (স* বাস্তবিক) বথার্থ, প্রকৃত। 
পাটল রঙ্গ, যে রগা দিয়। আবীর রঞ্জিত, ."'ৰ্য, যথার্থ বলিতে গেলে । 

হইত, হরিদ্র। রঙ্গ, নারভারঞা । | বানু... (স* বানু )। গৃহ রের 
” বর 
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পোষা ঘুঘু) ইহ! তইতে ধূর্ত। বান্ত-ভিটা 
(বাস্তু, ও ভিটা । সহচর শব) | চির- 
কালের বাঁস-ভূমি। বাঁন্ত-সাপ...যে সাপ 
বাঁচ-ভিটায় .বাঁদ করে। এই সাপ মার 
ইয় না, ধরিয়া অন্ত শ্বানে ছাড়িয়! দেওয়া 

হয়। বাঁন্তো্পতি-.ব্য. (স *ৰাস্তোপ্পতি)। 

ধা দেবতা (বৈদিক)) ইন্্র, ওঃ 
গুস্ভনিগুস্ত রাজ। আর সেনাপতি । এক 

এক সেনাপতি েঁনে বাস্তোপতি। 
( চণ্ডিকাবিয় )। 

বাই, বা...ধোতু,( স+ বীহ ধাতু যে )। বাই, 
 বীহি--বাছিত, চালিত করি, ঞ$_-নৌকা 

স্বীহা? ধীনে জুড়িয়। ভার বহাইয়। বাহন- 

যোঁগ্যি করি, ঃ-_গোরু বাঁহ!। বাহা, 
ধার্জী। বাহা, বাঁআ...(বাহ ধাতু আন্বে)। 
স্বাহানা, বাঁঞ্জীনি ॥ 

ধাহড়...ধাছড় ধাতু দেখ । 
বাহবা...ব্য. বিশ্ময়ে, প্রশংসায়। খীহবা 

পাঁতয়া-__প্রীমংসা প্রাপ্তি 
ৰাহাতর, বায়াতর.'ণ. যা. (য* দ্বারগুতি, 

- ছ্রিসপ্ততি)। ছুই অধিক সন্তরি-সঙ্খ্যক, 
সঙ্খ্য/;) ৭২। বাহাত্তরিয়া, বাঁীত্তর্ে 

“যা ( বাছিত্ির ইয়া )| খাহীত্তর বর্ষ 

ঘসে জীত বুরিভ্রংশ | (কিখ্ত, এই 
রসে যুঁদিব-উংপের প্রমাণ নাঁই। রাছ়ে 
জঞ্জীচল: )। 

বাহীহর-..ণ. (ফা" বহাঁতুয়)। সাইশী, বীর। 
সাহাছার..ফ্. সাঁইস, বীরত্ব। বাহীতুরী 
-*"প, বৃহ্দীষার, প্রঃ বাহাহ্রী কাঠ। 

রা়-ধীহীছয..( স" রাজারায়। অতএব 
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গৌতা। উদ্বান্ত.বা্তসংলগ্ন নিয়ভূমি। | রাজা-বাছাছুর রাক-বাহাদুর মূলে এক)। 
বাস্ত ঘুঘু...ষে ঘুঘু ভিটায় চরে, বছুকালের ইংরেজ-রাজগ্রদত উপাধিযিশেষ। 

বাঁহানা..'বায়ন! দেখ। 

বাহার, বায়ান্ন. 'ণ. ফ্য. (স* দ্বিপঞ্জাশৎ )। 

ছুই অধিক পঞ্ীশ-সঙ্যক,সঞ্্যা) ৫২। 
যাহ! বাহান্ন তাই। তিগ্লান্ন - যেখানে ৫২ 

সেখানে ৫%, অর্থাৎ বাহার পরে তিগ্লারে 

আপ! অধিক নয়। 

৷ বাহার...ষ্য. (ফাঁ* বহার--হরিতবর্ণ, বসন্ত। 

তু স* ভরিত হরিত। বসস্তকাল, গ্রঃ__ 
বসস্তবাহীর--( বসস্ত-বসস্ত )। বসস্তকালে 

বিহারবিষয়ক রাগিণী (রাগরাঁগিশী দেখ) 
ইন্জিয়-সুখতোগ, শোভ। | গাঁতা-বাহার... 
যে গাছের পাঁত। সুন্দর, কোটন নামক গাছ 

( কলিকাতায় আধুনিক নাম)। 

বাহাল...ণ. ( ফা" বহাল )। স্থির, গ্ুতিঠিত, 

গঃ--বাহাল রাখা__-অপরিবতিত রাখ 

রায় বাঁধাল হওয়া--আদেশ প্রতিষ্ঠিত 

হওয়। | বাহিলী-..প. (বাহাল+ঈ)। যাহ 

অপরিবতিত, নির্দিষ্ট আছে। 

বাহির, বাইর, বার...« (স* বহিমৃ, খর 

বানহছর। কলিকাতায় শ্রা* বের, রাঢ়ে 

বার, ও* বাহার, হিৎ বাহর)। বহিগতি, 
পঃ-_সে বাইর হইয়া! গেল।..' যা, বহি 

দেশ, বহির্ভাগ, বহিংপৃষ্ঠ; গৃহের বহির্দশ, 

অ্ীন, বাহিরে কাপড় পুখায়। 
বাহির, বারা-..'ধাতু, বাহিরাই, বাঁরীই_ 
বন্ধিগতি হই,৩।৫--এক গ্লোক বারা মুখে 

(ক্ক্তঃ)। বাহিয়ীনা। বাীনা ॥ সী বের 

বেরা ধাতু হইতে বেরই, বেরাই, 

বেরবে কেমনে (কতিঃ আং) বেরাইধ রা" 
বতী দেখে সর্ধর্জীন(মীঃ)। যেরনা/দে়ানা। 
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বাহড়-..ধাতু' (স* বাবৃৎ ধাতু। ও* বাঁহড়, ; বি... ধাতু, ( স* ৰী ধাতু গর্ভগ্রহণ। ও* বিজ! 
ছি* বছুরা ধাতু )। বাঁছড়ি-_ফিরিয়া আসি, | যোনি, হি* বিয়া-ব'জ, ৩* হিঃ 
€৮পথ বাহুড়িয়! মুনি দেখিবারে পা বিহন-_বীজ; ম* স্বি ধাতু গর্ভগ্রহণ ' 

( শৃং পুঃ)-কিছু পথ হইতে ফিরিয়া, সাত | প্রসব )। বিই--বৎস প্রসধ করি, গঃ₹_ 
ক্ষীর পুর্জারীকে বাহড়িয়। দিল (চৈঃ চ১)-- ; গাই বিইয়াছে। বিআন॥ (বিআ শব্ধ 
ক্ষীরের সাত কটোরা ফিরাইয়। দিল; | নাই)। বিআন, বিয্লান...্য. প্রসব, গর্ভ, 

পশ্চিমে যাইতে রোহিণী রোষে, হরিহর . প্রাঃ তিন বিআন-_-তিনবার গর্ভ। 

্রঙ্গা বাছুড় না আইসে (ধনা)। বাড! ধি..ব্য, (সং ৰি। তু ফা* বে)। নিষেধে, 
বাঁছড়া রথ (৪*--উলটা রথ। বাহুড়া '' . বিরোধে, প্রাঃ--বি-মথ (অন্থুথ বিন্ুখ ) 

ধাতু, ( বাঁছুড় ধাতু আস্তে )। বাহুড়ানা॥ | বি-দল বেদল, বিপক্ষ : (বি যোগে উৎপন্ন 
প্রঃ-ধাইয়! যাইয়। কেহ ধেলু যাছড়ায় | শব বেখুক্তু শব দেখ)। 
(জ্ঞানদাস) ৷ (অধুনা বাহড় ধাঙ্ অপ্রচলঃ)। : বিঃ..'বিমজ্জিম দেখ । 

বাহ্বপ্ধ-''ষ্য. (স*)। বাজু ( দেখ)। বিঅনি,''ষ্য.( বিননি হইতে )। কেশরচনা, 

বাহিক-.'গ (স* বাহু । ভুলে বাহক পণ্ডিতী ূ বেণি। 

ভাষায়। তু" আবন্তাকীন্ )। থাহা।  বিঅনী, বিউনী...য্য. (স* ব্যঙন, বীজন )। 
বাহ্... (স*)। বহিঃস্থিত।...যা. বাহজ্ঞান | বাঁতাঁস করিবার তাঁলপত্রাদির পাখা । 

(বৈষণবপদে)। বাহে ..বা. (স)। বহির্দেশে। : বিঅলি, বিউলী...ণ. (স* বিদল-_ভার্গা? 
'"'ষ্য. বাহ্কত্য, মলতাগ, শাঃ--সেই | বোধ হয় বা*বিরী হইতে )। খোধাহীন, 
বাহ্কত্যে গেল (চৈ চঃ)-_বাহকিয়ার] ৫1ঃ__বিঅণল ডীল--বিরী ডীল খোঁষ 
নিষি গেল (বহিদের্শি দেখ )। বাহে; ছাড়াইলে। 
যাওয়া, বাঁহে বসা-মলতাগ নিমিত্ত : ধিউগল-..ষা. ( ই* 08৫1৩ )। তুরীবাদ।। 
বহির্দেশে গমন কিংবা ঘহির্দেশে উপবেশন। | ৰিক..'ধাতু,( স* বিকৃষ্ণ হইতে । বিঝ1 ধাতু 

বাহে পাওয়া_ মলত্যাগের বেগ হওয়া। ৰ হইবার কথা। বিক! দেখ )। ৰিকি-- 
বাহ্ছে ফেরা--বাহা বহির্দেশ হইতে শ্তীত্যা বিবুয় করি। ৰিকা॥ বিকি..'ষা, বিকুয়, 
গমন। (বাহে করা_খাঙ্ালা নহে; | বিকুয়মূলা। বিকি-কিনি-- বেচা-কেম|। 

বাহে ফেরা-বা। তু* ও* হি+ ঝাড়া | বিকন..'ষা. বিৰুয়। বিকা.''ধাতু, (বিক 
ফেরা। বাঁছে করা- ইচ্ছাপূর্বক কিংবা | ধাতু আস্তে )। বিকান|॥ বিকা. "ধার, (স 

অভ্ঞানতঃ অযোগ্য স্থানে মগত্যাগ | পিষ্ট | বিকীত হইতে)। খিকাই-_বিধীত হই, 
ভাষীয় বহির্দেশে যাওয়া, খীহে ধাওয়া, ; ্টিঃচৈঃ চ। ধান সন্তা বিকার, রাঙ্গা- 
ক্ীিৎ শৌচকিযি। ; গ্রামে শিষ্টভাষায় “সুখ | পায়ে বিকাঁয়ে মাথা__বিকাইয়! | বিফানা। 
ধোঁআ।” পূর্বকালে বা'-তে গুর্বাবিয়া ; ৰিক, বিগ..'য্য, (স* বিদ্িক্-_বিকৃ)। ঘি 
কিংবা গু শখ চলিত ছিল। তু* লহী)। ৪'8--ধাইছ যমুনা বিকে (জাগদাস ) 

পাস 
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কোঁন বিকে পাঠাইল তোম! (ভ্ঞানদাস )। ূ দেখ )। বিশেষ দুর্ঘটনা, পঃ--বিদেশে 

(অধুনা প্রায় গ্রা')। ৷ বিখেড়ে কেন পরাণ হারাৰ (মাঃ)। 

, বিকট...ণ. (স* বিকট । সং ব্তিকৃত সংগ্রা* : বিগ-""বিক দেখ। 

বিকট )। ভীষণ, বিপুল। বিগড়...ধাতু, (স" ব্বি-ঘট ধাতু । ও* বিগিড়, 

হি* বিগড়, ম* বিঘড)। বিগড়ি_-বিকৃত 

হই, মন বিগড়ির়। গিয়াছে। বিগড়া। 

বিকন..'বিক ধাতু দেখ। 

বিকল-..ণ. (স* বিকল )। বিহ্বল যেমন 

মন) অসম্পূর্ণ অসমর্থ যেমন কল বিকল। . বিগড়ন!॥ বিগড়া-.'ধাতু, (বিগড় ধাড় 

বিকলি...ফ্য.. বিহ্বলতা, প্রঃ-গুরুজন | আস্তে )। বিগড়ান।। 

জালায় প্রাণ করয়ে বিকলি (জানদাস)। | বি গণ-..য্য. (স" ব্বি-গণ )। বিদ্ল, বিপক্ষ | 

বিকা-."বিক ধাতু দেখ। বিগর, বেগর.'ৰা. (আ* বে-গৈর )। ব্যতীত, 

বিকার...ষ্য. ( স* ৰ্িকাঁর )। প্রন্কৃতির অন্যথা- | বিনা। 

তাঁব, সন্নিপাত রোগ, পাঃ_জরবিকার | বিগরি..'য্য. (স* বক হইতে 1)। কুলেটর 

হইয়াছে, বিকারে প্রলাপ বকে (091111017)। ৰ তের চৌদ্দ আঙ্াল দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ (ও 

বিকারী-''ণ. বিকারগ্রীন্ত। ৰ 0810190 910106. [9509(012 08001. 

বিকারি--বিকি দেখ। 515 )। চঞ্, দীর্ঘ, তালু কাল, চোখ হইতে 

বিকাল, বৈকাল...ধ্য. (স* ৰিকাল__হেম:)। , ছুই পাঁশে মাটিম্া বর্ণের রেখ! আছে। পক্ষ 

অপগহ। ।. চওড়।, পা নাতিদীর্ঘ, নখ বড়। গুংস্ 

বিকি..ফ্য. (ৰিক ধাতু দ্রেখ)। বিকুয়। বিভিন্নাকার। তুলসিয়! বিগরি'''পববর্গে 

বিকি-কিনি...ষা. (প্রতিচর শব) কুয়-' কুড়ি আঙ্গুল দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ (198. 

বিবয়, প্ঃ--(জ্ঞানদাসা, সুখের বাজ্জারে | 3৩৮00 ০1০০৪ )। মাথা গুচ্ছ খর 

যেন করে বিকিকিনি (গঙ্াতক্তিতরঙগিণী)। . চোখ হইতে ছুই পাশে সবুজ রেখা আছে। 

বিকুলি ..ষা, (সৎ ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলি _ | শীতকালে ব্জাদেশে আসে, এবং জলায় 

বিকুলি)। ব্যাকুলতা, পঃ__আকুলি-বিকুলি] জোড়া জোড়া কিংৰা ঝাকে ঝাঁকে চরে। 

(সহচর শব) | লালবিগরি 'হংসাদিবর্গের একইপ বাই" 

বিকি-..ব্য. ৭. (স*বিকৃয়। য-ই হইয়!)। | আঙ্গুল দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ ( [176 %111৫ 

বিকয়, বিকবীত। | 8৩0 ৫001. [31008 (611081169 ) 

বিকি...ষ্য, (স* ৰ্িকুয় হইতে? ঢাঁকাঁয়; মাথা গল খয়রা, পিঠ ফোটক|। 

ভিকারি, ও* বিকেরি, হি* পান )। টাকা : বিগাড়,''ধাতু, (স* বিকার হইতে)। বিগা 

ূ 
ৃ 

ৰা 

কাহন মণ ইত্যাদি হচক রেখা, প্রঃ -বিকারপ্রাপ্ড হই; ৫: পাষাণ বা 

&২ পাচ টাক! । ( ইলেক দেখ )। হয় অবশ্ঠ বিগারে ( চৈতন্তমঞ্জল। 

বিথ...্য, (স* বিষ । হি*)। বিষ। বিগাড়া॥ বিগাড়া..'ধাতু, (বিগা্ড ধা 

বিখেড়, বিখোড়' ব্য সে" বি-ঘটন| ? বিঘোর | আস্তে )। বিগাড়ানা | 
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বিপগুর্ণ.৭. (স* ৰি-গুণ )। গুণহীন । বিকৃত; 

বিসুখ, পাঃ-কোন্ দোষে হইলি বিগুণ 

(ভাঃ)। 

বি-গোছ..'ণ. (স* ৰি+গোছা দেখ)। 

বিশৃঙ্খল । , 

বিগোনিয়। "ষ্য. (লেটিন 9৩৫০719)। দীর্ঘাযুঃ 

শাকবিশেষ (76209018 )। পাতা হাতীর 

কানের মতন। আসামে চট্টগ্রামে বহু 

আঁছে। ছায়ায় জন্মে। আধুনিক উদ্যানে 

নান! জাতি রোপিত হইয়! থাকে। 

(01601091005) 56 )। 

বিগহ...ষ্. (স* ব্বিগ্রহ)। যু্ি। দেবমূতি ; 

যুদ্ধ | যুদ্ধ-বিগ্রহ..'( সৎ সহচর শব )। 

যুদ্ধ ও বৈর। 

বিগ্রাম-.ষ্য. (সং বি-্গ্রাম )। অন্য গ্রাম, 

অজাত গ্রাম। (ৰিরান| দেখ )। 

বিঘৎ..ষ্য. (স* বিতন্তি বিহস্ত _-বিহত-- 

বিথৎ )। অর্ধহন্ত, গঃ--বিঘত প্রমাণ নখ 

(কবিকঃ)। 

বেঘ! ''ষ্য. (সং বিগ্রহ । ৰিগ্রহঃ -কায়বিস্তার- 

বিভাগে-মেঃ। ও* হিৎ মণ বিঘ|, হি 

বিগহা। কিস্ত; প্রমাণে ভিন্ন ভিন্ন )) ৮০ 

হাত১৮* হাত ক্ষেত্র পরিমাণ, ২০ কাঠা; 

৮০ হাত। বিঘা-কালী ''ক্ষেত্র মাপিয়! 

বিঘাঁতে আনয়ন। 

বিঘিনি ''ষ্য. (স* ৰিদ্র)। বিদ্, পা 

গ্রাচীন বৈষ্ণবপদে, হেরি বিঘিনি (জ্ঞান- 

দাস )। 

বিঘোড়, বিঘোর..ষ্, (স* বি+ঘোর-- 

ভয়ঙকর)। ভয়গুকর বিপদ, অপঘাত, গঃ-- 

বুঝি তোর আজি হল বিঘোড় মরণ (মাঃ)। 

বিদ্বি গ্রা')''ব্য, ( স* বিদ্ন)। বিদ্ন। 

বিচ '*্ধাতু, (বেচ ধাতু দেখ: সৰি-কী 

ধাতু বিকৃয়ে। ও* বিক, হি* বেচ, ম* 

ৰিক ধাতু )। বিচি-_-বিকৃয় করি। বেচা । 

বেচা-**ধাতু, (বিচ ধাতু আস্তে)। বেচানা | 
বিচ, বিচি -'বীজ দেখ । 

বিচর '*ধাতু, (স* বি-চর ধাতু )। বিচরি-_ 
ভ্রমণ করি। বিচর! ॥ (পদ্দোে)। 

বিচরাম (গ্রাণ ''ষ্য. (স' বিশ্রাম । হি" বিস- 

রাম)। বিশ্রম, গ্রঃ-তিলেক বিছ্বাম 
. আঙ্গি কর তুক্ধার পিটে*(শৃং পু২)_- 

তোমার পৃষ্ঠে তিলেক বিশ্রাম করি। (অন্ত 

বিহ্রাম, বিরাম )। 

বিচার ''ধাতু, (স" ৰি-চার ধাতু )। বিচারি__ 

নির্য় করি। ৰিচারা ॥ (পদ্যে)। বিচারণ, 

ৰ্িচাংণা ''ষ্য.(স* ৰিচারণ, ৰিচারণা )। 

বিবেচনা, বিচার, মীমাংসা! । 

বিচালী.'*ষ্য. (ও হি* বিচালী-”যে খড় 
ঘোড়াশালায় বিছানা হয়। বোধ হয় 

যাহা বিছানা হয়, এই অর্থ হইতে বিছালী। 
বীজ+আলী-_বিচাঁলী ? যে খড়ে ধান 

থাঁকে, অর্থাৎ কাট। ধানগাছের যে ভাগে 

ধান থাকে। হি* হইতে বাঁণ্তৈ কোন কোন 
নে খড় অর্থে বিচালী শব গ্রচলঃ 

আছে। ওতে বিচাল কদাচিৎ, গ্রায়ই 

কচড়া, ম" কচরা। কৃত্তিবাসে খড়, রাছ়ে 

খড়। নদীয়ায় বিচালী, প্রবোধচক্জ্রিকায় 

বিচালী )। খড়ের দোড়ী। প্রাঃ কেহ ঘর 

ছায় কেহ পাকার বিচালী (মাঁঃ)। 

বিচকিচ্ছি (গ্রী" ) ৭. (স* ৰ্বিচিকিৎস্ত )। 

কুৎসিৎ প্রঃ_বিঃ কাজ। 

বিচিত্র..ণ.( স* বিচিত্র )। নানাবর্ণবিশিষ্ট ? 

. রম্য? আশ্চ্য। 
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বিচ্ছিরী (্রাণ)-''৭ ( স* বির )। বিঞ্রী। 

বিচ্ছ,.'ফ্য. (হি')। বিছ। দেখ। 

বিছন...ব্. (সং বীজধান্ত। ও* বিহন )। 

বীজধান্ত, এ+ _-বিছন পুড়া (কবিবঃ)। 

(অপ্রচলঃ)। 

বিছর, বি্ুর'.ধাতু. ( স* ববি ধাতু। ম* হি" 

বিসর ) ও* বা* পাসোর, শুং পু-বিসৌর, 

বা* পাঁসর ধাতু )। বিছরি, বিছুরি-_বিস্বৃত 

হই, প্রাঃ মহানন্দ রতি বিছুরিষ্থ' পতি 

কলঙ্ক .সবাষটু কয় (চ্ী;)। বিছরা, 

বিছোরা"। (আগ্ট্াচলঃ)। 

বিছা... ধাতু. ( স* ৰি-স্তার ধাতু । ও* বিছা, 

হি* বিছা, বিথার, ম* বিস্তার ধাতু) 

বিছ্বাই_বিস্তারিত করি (শধ্যাদি)। 

বিছান! ॥ বিছানা ''ষা. শয্যা বা আদন। 

( ও” বিছণা, হি* বিছৌনা, ম* বিছানা! )। 

বিছান। কর--শয্যা নির্মাণ বিছানা পাতা 

_-শধ্যাদি পাঁতন, বিছানা তোলা শষ্যা দি 

তৌলন। 

বিছা...ফ্য. (স* বৃশ্চিক 1 ও* বিছা)। শতপদী 

বিছা; তেঁতুলিয়। বিছার আক্কৃতির কটি- 

ভূষণ । কককউবিছ।-“'য্য' (সঃ বৃস্চক। 

হি* ৰিচ্ছ, )1 অষ্টপদী রাব্রিচর হিতঅপ্রাণী- 

বিশেষ (50010101738 )। অষ্টপদ ব্যতীত 

সমুখে ছুই দাঢ়া থাকে। পুঙ্ছ দীর্ঘ, চ'লবার 

সময় পৃষ্ঠের উপরে থাকে । কাকড়ার সাধে 

নাম কাকড়া-বিছ! | গ্রকৃত পক্ষে মাকড়দার 

সহিত অধিক সাদৃশ্ত আছে। কীকড়া-বিছার 

লে ভয়ঙকর বিষ থাকে । বিছা, তেতুলিয়া 

] 

ছুট! গৌফ থাকে । এই 'বিছাও রাঞিির, 
কীটভুক। বিছা-মাল ''বৃষ্চিক মাস, 

অগ্রহায়ণ মান। বিছা রাশি ''জ্যোতিষের 

বৃশ্চিক রাশি। এই রাশির আকার কাঁকড়া, 

বিছার সদৃশ ।. বিছানী"'ষ্য. (ক* নাম 
গণ্ডুপদী? -ও* কান্তী গৌতবদী_ক 
গোপবধূ! বোধ হত্ব গণ্ুপদী হইতে 

গৌড়ণী )। মুষ্বর্ধ প্রায়ই ক্কধ্বর্ণ কু 
শঙপদী বিশেষ (& ৫11010৩0৩ )। বর্ষা- 

কালে ইট পাথরের নীচে শত শত জন্মে 

(কাদরাই লাল গোল )। 

বিছাটী .'ফ্য. ( স* বৃশ্চিকালী | ও" ৰিচুআতি, 

হি* ৰিছাতা )। বৃক্ষবিশেষ (9076116 

16106) লাল বিছাটা, ছোড়। বিছাটা .. 

ভঙ্গাদ্ি বর্গের বর্ষানতুঃ শাকবিশেষ (16158 

100511005 ) 1 পাত! একোত্তর দত্ত 

ব্রিশির) ডাটা ঈষৎ রন্তবর্ণ। পুঙগ পুং 

কিংব৷ স্ত্রী । পাতার কোমল শাখার লোমে 

বিষ আছে, কিন্ত, অধিক নছে। শাদ৷ 

বিছাটা...এরগুাদিবর্গের দীর্ঘাযুঃ লতানিয়া 

শাকবিশেষ (1015515 10%0100186 )। 

পাতা একোত্তর, জ্িকর্ণ, গোড়। পানের 

ম্তন। ডাট। শা! । পুষ্প গুং কিংব! ম্তর। 

ফল তিন-আঠিখা ৷ পাঁত। ও কোমল শাখার 

লোম বিষান্ত। জল-বিছাটা ''জলে সির্ত 

বিছাটা গাছ। জলে ভূবাইয়। বিছাটা গাছ 

বার গ্রহার করিলে লোমের বিষ অধিক 

চরে। 

বিছু-.'বিছা দেখ । 

বিছা..শতপরীবিশেষ (ঢাকায় চেলা। ; বিছুর "ধা, বিছর ধাতু দেখ। 

০87079006)। ঠেঁতুল-বীজমম্টির ভায় ূ বিজকুড়ি-.'বা. ( সৎ বিদ্ুক্কৃতি )। বুদৃধুর 

আঁকার বলিয়। নাম। মন্তকের ছুই পার্থে | বিজ্তাড়ক“'রি্ধাড়ক দেখ । 
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০০০৬৬ উনি বিজন্মা '.ণ. (স* বিজন্ম!) | জারজ পামিত্যে | বিটকাল (গ্রা* বিটকেল )...ণ. ( স*. বিট- 
বিজ্বিজ .ব্য. (স* বীজ হইতে িকফলের | 

বীজবৎ, প3--পোকা বিজ্-বিজ করে] 

বিজয় ''ষ্য. (স" বিজয়-জয়। বিজয়যাত্রা 

হইতে )। জয়) বিজয়যাত্র! (মান্য ব্যক্তির 

যাত্রা! | ও* বিজে ), ও ঃ- জগন্নাথ" বিজয় 

করায় করি হাতাহাতি (চৈঃ চ:), লক্ষ্মীর 

বিজয় শুনি যত পুরনারী (চতন্যমঙ্গল )। 

বিওয়|...ষ্য. (স* বিজয়! )। শুরু আশ্বিন 

দশমী তিথি, এই তিথিতে উত্সব । 

বিজাত-.'ণ. (স* ৰি-জাত )। নীচকুলে জাত) 
সঙকর? জাতিহীন। বিজাতক ''ষ্য. (স*. 

বিজাতক )। জারজ । 

বিজিট..যা, ( * ৩181) | দেখানি, দর্শবী- 
বেতন। 

বিভুত, বিভুৎ".ণ. (জুৎ.দেখ )| জুত্-হীন, | 
 বিড়জা-.“ষা, অসুস্থ । 

| 
1 

| 

বিজুলী, বিভুরী...যা, (সং ব্রহ্যৎ ৪2 বিজুন্তি, ূ 

হি বিজলী, ম* বিজলী)। 

( প্রাচীন বা* বর্তমান পদদো )। 
'বজোড় ''ণ. (জোড় দেখ )। জোড়ার. এক, 

জোড়হীন। বিজোড় অঙ্ক ''যে অগুকু ২ 

দিয়া ভাগ করিতে পারা যায় ন!। 

খিজ্ঞান..'য্য. ( স* ৰিজ্ঞান। মোক্ষে ধীন্ত্জান- 
মন্থাত্র বিজানং শিল্পশান্ত্রয়োঃ_অঃ। মোক্ষ- 

বিষয়ে ধী অববোধ-_জাঁন, অন্থত্র ঘট- 

পটাদিবিষয়ে জ্ঞান । শিল্প__চি্রাদি,শান্্র_ 
ব্যাকরণাদি। শিল্প ও শাঙ্জের অববোৌধ-_ 
বিজ্ঞান ।--অঃ টীঃ। শিল্প ও শান্ত্র--কলা বিড়-্বিড়- ব্য 

ও বিদ্যা)। কলা-অববোধ ($010706)। 
বিট, বিট-পালঙক...পালগক দেখ। 

বিট-নুন''.নুন দেখ । 

নি |. 

ূ 
ূ 

্ 
ৃ 

বিষ্ঠা তুল্য কাল কুবর্ণ? বোধ হয় ৰিকট 
+আল--বিকটাল__ৰিটকাঁল )। ৰিকট। 

৷ বিটল...প. (স* বিট+ল। কিংবা! স* ব্বিটক 
_ক স্বানেল। ও* বিটান্)। কামুক; 

ূর্ত। বিটলা...ণ. (ৰিটলশর-আ)1 বিটল 
(অবজ্ঞায়)। 

বিটী...বেটা দেখ। 

বিড় ''ধাতু, (স* বি-ইড ধাতু? বিভ ধাতু? 
ও* বি ধাতু )। বিড়ি-্রীক্ষা করি, 

পরিমাঁণ দ্বারা যথার্থ নির্ণয় করি, প্রঃ 

শের বিড়িয়! দেখা, মন বিড়িতে কৌশল 
চাঁই। বেড়া, বিড়! ॥ বিড়ন, বিড়নি .. 

বেড়া কর্ম। বেড়া, বিড়া:..ধাতু, (বিড় 

ধাতু আস্তে )। বেড়ান!, বিড়ান। ॥ 

বিড়ক ''বিড়া দেখ। 

(স* ৰিডঙ্গা। ও* হিৎ 
বাই বিড়ঙ্া)। বৃহৎ ক্ষুপবিশেষ (121076118) 
ইহার ছুই জাতি আছে। এক জাতি 

(1500106118 111)69) প্রায় লতানিয়। ক্কুপ। 

পাত রোমহীন। বঙ্জাদেশের মধ্যে চাঁটিগীয়ে 
পাহাড়ে জঙ্ম | বোম্বাই, সিঃহল্রহ্মদেশের 

পাহাড়ে অধিক । অপর জাতি.:000369) 
বৃহৎ ক্ষুপ অথব| ছোট তরু। পাত! নিষ়পৃষ্ঠে 

রোমশ। বঞ্জা ও বিহার প্রতৃতি শ্বানে 
জন্মে। ফলশুখাইয়া গোলমরিচের তুল্য 

হয়। ছুই জাতির ফলই কৃমিদ্ন ও উদরের 
বাযুনাশকু বলিয়া নাম বাইবিডপ্জা। 

(বড়বড় দেঁখ। কিংবা 

ন* ৰিড ধাতু আকোোশে )। অল্পষ্টভাষণে, 

প1:--বিড়ৰিড় করিয়া বকা। বিড় 

বিড়ানি॥ 
৮৫ 



বিড়ন...ধাতু, (স' বি-নৰ ধাতু অনুকরণে, ূ 

প্রতারণায় )। বিড়দ্ি--গ্রতীরণা করি, ৰ 

প্রঃহ্সভায় বিড়ন্বে তারে (কবিকঃ) 

ভুর্গত করে। (পণ্যে )। বিড়ৃদ্বন, বিড়ম্বনা 

-*ষ্য, (স* বিভ্বন, ব্রিডম্বন! )। প্রতারণা, 

দুর্গতি, প্রাঃ__বাপঘরে যদি চল তবে নাহি 

হবে ভাল, অবশ্ত হইবে বিড়ম্বন | 

(কৰিকঃ)। 

বিড়া, বীড়া...ফা. (স* বীটি, বীচিকাঁ শষ 

কল্পঃ, আষ্টে। বোধ হয় স' বীথি গঙ-্তি 

হইতে স* বীটি__তান্,লবলী। স* নিবীত_ 

| উপবীত হইতে স* ৰীটি__বন্তগ্র্থি। ও 

বিড়া, বিড়ি, হি* বাড়া । পানের খিলী, 

প্ঃ-_বীড়। বান্ধ। পান (কবিকঃ), আচমন ' 

দিয়। দিল বিড়কসঞ্চয় (৮ৈ$ চ:)--পাঁনের ৃ 

বিড়; পান বিড়া (চৈঃ চ2) 1 (২) ২০ গঞ্ডা 

পান। (৩) ধানের আটি, প্া8শুং 

পু$। ও*) (8) ধানের আটি সবুপ গ্রাম্য ূ 

কর্মকার নাঁপত কুস্তকারাদির বার্ষিক 

বেতন (অন্ত নাম ভোল )। (৫) কলশী 

হাড়ী স্বপনের কিংবা মাথার বোঝা 

স্থাপনের নিমিত্ত খড়ের কিংবা বনের চু 

( হি" বীগ, ঈড়বা)। বিড়ী-"'ব্য. (বিড়! 

1+ইঈ)। পানের ধিলী; তামুকের খিলী। 

বিড়াল, বিরাল-''য্য, ( সংৰিভাল, বিরাল, 

বিলাল। বৰিডতি শবায়তে__অঃ টীঃ। 

রাঁড়ে বিরাল, বেরাল। ও* বিলি, বিলাই, 

বিরাভী। হি" ৰিল্লী, বিলারঃ ম* নাম 

মাঞ্জর। বঞ্জোর কোন কোন গানে মেকুর 

বলে। বোধ হয় স* মার্জার হইতে মেগুর 

-+মেকুর, কিংবা মেঙ মেঙ করে যাহা 

মেকর--মেকুর | বিলাই দেখ )। গ্রাম্য 

গ্রসিদ্ধ' চতুষ্পদ পশুবিশেষ (1 

00176300 ০৪6 89115 ০৪603, ৪, 

00106911009 )। বনবিড়াল.''পোষ। 

বিড়ালতুল্য বিড়ালবিশেষ (0. 06172816]. 

9197, কিন্তু দীর্ঘপদ । অনেকটা চিতা, 

বাঁধের মতন, গায়ে চিত্র থাকে। জঙ্গলে 

থাকে এবং পাখী ও ছোট ছোট জন 

ভক্ষণ করে। মাছৰিড়াল ''পে।ষ! বিড়াল 

অপেক্ষা বড় বিড়ালবিশেষ ($.515011119) 

কিস্ত;, হিং। পা ছোট, মাথ! মনু 

দেহে রৃষ্ণবর্ণ ডোর! থাকে । মাছ ধরিয় 

থায়। পুষী বিরাঁল, পুষী-.'পৌষ! বিড়ালী। 

মেনী...ছোট বিড়াল, মিউ মিউ করে 

বলিয়া । হুলো-''প' (হোল- মু +উ| 

_-হোলুয়া--হুলো)। বড় পুং বিরাল। 

বিড়াল চোখে. "বিড়ালের তুলা চক্ষু যাব। 

(চোখ দেখ)। বিড়াল-নাড়া কর. 

বিড়াল-ছানাকে বিড়ালী যেমন সর্বদা 

এখানে ওখানে নাড়িয়! বেড়ায়। তেমন 

সর্বদা নাড়ানাড়ি করা। বিড়াল-তগন্থ 

.বিড়ালব্রতধারী, বিড়াল যখন হছুরের 

অপেক্ষায় বঙিয়৷ থাকে, তখন দেঁখিনে 

মনে হয়, যেন অহিংস! তাহার ধর্ম। 

বকধার্িক। দৃষ্টান্ত, বিড়ালের ভাগে 

শিক! ছেঁড়া__শিকায় উচ্চে খাদ্য দরবার 

থাকে। শিক] ছিড়িয়া পড়িলে বিডাণে। 

পরম লাভ। হঠাৎ কাঁম্য বস্তু, লা! 

বিতং..ফা, (স* বিততং)। বিস্তৃত বিবরণ 

(জমিঃ)। 

বিতর...ধাডু, (স* বিশু ধাতু বিহরণ। 
বিতরি-বিতরপ বণ্টন দান করি। পা 

রঙ্মণগণে বিতরিয়। দিলা (ডাঃ)! বিভা 
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বিতর্রা.ধাতু, (বিতর ধাতু আস্তে )। | বিদর.'"ধাতু, (স*ৰি-দু ধাতু  বিদারণে )। 

বিতরাঁনা | 

বিতুষ্ট''ণ. (স বিতুষ্ট )। অনন্ত 

বিতৃষ্ণা ( বিতিষ্টা গ্রা“ )-''ষ্য. ( সং ৰিতৃষ্ণ! ) 

অন্পৃহা | 

বিত্ত ..ষ্য, (স* বিত্ত )। ধন। মধ্যবিত্ত -''ণ. 

ধনবান্ কিংবা দরিদ্র নহে। 

বিভি...ষ্য. (স* বিত্তি)। লাভ, দেবাদি- 

উদ্দেশে লভ্য। গ্রামবিত্তি (গ্রা' গ্রামভাটি) 

...প্রীম্য দেবতার উদ্দেশে দেয় অর্থ 

( ষেমন বিবাহে )। 

বিত্তি (গ্রা*)-ষ্য, (স* ব্ুত্বি_-জীবিকাঁ_ 
অঃ)। জীবিক। | কাঠ বিত্তি ন৷ থাঁক1-- 

জীবিকার নিমিত্ত এক কাঠাও জমি নাথাক]। 

বিহথ "'৭.( স* ৰিতথ | বিতথং ত্বনৃতং ৰচঃ 

_অঃ)। মিথ্যা; নষ্ট। (প্রাচীন পদে )। 

খিখ। ( গ্রা্) ''ণ. (স* বৃথ|, বিতথ )। মিথ্যা । 

বিথান...ণ. (স* ৰিস্বান )। শ্থানভরষ্। ৫ 

বিখান বসন ভূ! ( জ্ঞানদাস)। (২) গোষ্ঠ। 
( অগ্রাচলঃ)। 

বিখার..'ধাতু, ( স* ব্বিস্তার হইতে )। বিথারি 

_বিস্তারিত করি, গঃ-কেশ বিথারাল 

পিঠহি লোল (জ্ঞানদাস)। বিথারা । 

(পদ্যে )। বিথার..'ষা, বিস্তার, প্রঃ- কেশ 

বেশ যদ্দি বিথার হইল তাহা! ব৷ কহিব কত 

(চন্ডীঃ)। (অগ্রচলঃ) । 

বিদ.'ষ্য. (বিধ দেখ তূ* স* বিভ্রমছিগ্রম্ 
-শবকর্পঃ। ও* বিদ্ধ) । ছিদ্র । 

বিদকুটিয়া,বিদকুট্যে...ণ. (স* কুটি-_কুটিলতা । 

বি-কুটি+ইয়া-_বিকুটিয়া_বিদকুটিয়! ?)। 

কুটিল, যেমন আশা কর! হইয়াছিল, তেমন 

নয়, গ্ুঃ--বিঃ মানুষ, কাজ । 

বিদরি--বিদারণ করি। বিদরা। (পদ্যে )। 
বিদরী...্য. ( স* বর্তক, বর্তলোহ--বিদরি-_ 

শব্ধকল্পঃ। বর্তলোহ, বর্ত-_এক শ্রকার 

কাস! ( 01015 )__বুহৎসংহিতা । কেহ 

কেহ মনে করেনঃ নিজাম রাজ্যের 

স* ৰিদর্ভ-_বিদার নগরের নাম হইতে 

বিদ্ারী। স* ব্বিদর্ভী--বিদরী )। তামা- 

দস্তা-রাঞ্জের সঙকর ধাতু । এই ধাতুর 
পাত্র খুদিয়! তার বসাইয়! বিদরী কান 

হইয়া থাকে। লখনৌ ও পূর্ণিরা জেলা 
বিদ্ররী কাজের জন্য খ্যাত । 

বিদল, বেদল:..ষ্য. (সং বি ফা* বে+দল)। 

অন্ত দূল, পরপক্ষ। 

বিদা ..বিধা দেখ। 

বিদাই...ষা, (বিদায় দেখ । ও* বধাই বিদাঁকি 

হি* ম* বিদাই )। বাহকাঁদকে প্র-স্কার 

ব।দান। 

বিদায়..ষ্য. (স* বিদায়-দান, বিসর্জন-__ 

শবসারঃ আতণ্ডে। তু" সৎ পরিহার 

বিসর্জন ৷ আ* ৰিদাআ--গমনে অনুমতি । 

হি" বিদাই; উদ্দুবিদা ও* বিদায়, ম* 

বিদায়কী। সণ না আঃ হইতে?) | যাইতে 

অনুমতি, গ্রাঃ--সবাঁরে বলিয়া বিদায় 

লইলাম কি করিবে দোঁদর পরে (চণ্ডী: 

(কবিকঃ)। বিদায় করা--যাইতে অনুমতি 

দেওয়া, গঃ--কেমনে বিদায় তোরে করি, 

রে বাছনি (মেঘনাদবধ$) ; কর্মচ্যুত করা, 

দুর করা। বিদায় দেওয়-_বিসর্জন, গমনে 

অনুমতি দান। বিদায় হওয়া-দুর হওয়া, 

চলিয়া যাঁওয়! | বিদায় মাগা--গমনে অন্ু- 

মতি গ্রীর্থনা। প্রাচীন বা" পরিহার মাগা। 
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বিছুর...ষ্য. ( স* ব্রিছুর )। যুধিষ্ঠিবের পিতৃব্য । 

মহাভারতে আছে, তিনি কৃষ্চকে একদিন 

_ খুদের অন্ন থাইতে দিয়াছিলেন, উত্তম অন্ন 

ছিল না। বিছুরের ভন্তিতে শ্রীরষ্ণ গ্রীত 

হইয়া খু ভৌজ্ন করিয়াছিলেন। ইহা 

হইতে, বিছুরের খুদ-ভক্কের যৎ্পীমান্ত 

জ্ান। 'বিদ্যা-সাধ্য '*বিদ্যা-_অধ্যয়নাদি 
দ্বার! লব্ধ জ্ঞান, সাধ্য সাধনার দ্বার লব্ধ 

মন্ত্র। উপমায় বিদ্যায় বৃহস্পতি. বৃহস্পতি 

দ্বেবগণের গুকু এবং প্রাচীন নীতিকার 

ছিলেন। বিদ্যায় মা গঞ্জ।"''গঞ্জা।নদীর 

তুল্য গভীর ও বিস্তীর্ণ ( বাঙ্টোন্তি)। 

উপহার ও উপাদেয় । ৃ বিদ্র প...ফ্য. (বা* শব । স* বিরূপ হইতে। 

বিদেশী...ষ্য. (স* ৰ্িদেশীয়)। বিদেশের লৌক । 

সত্রী' বিদেশিনী | ''ণ. বিদেশে জাত। 

বিদ্ধাড়ক..'ষা. (স* বৃদ্ধদারক_ অঃ 17] 

কলঘী-আদি বর্গের বৃহৎ রোহিণীবিশেষ 

(£18516118 50০01058. [16 6191)12100 

0160091 )। পাতা বড় বড়, পানের মতন, 

ভূ* ব্যঙ্া। ও* বিদ্রুপ । হি'-তে নাই। ম' 

বিরূপ হইতে হি" বুরা-কদাকার। মতে 

বিদ্র/ বিদ্র/প_ক্দাকার )। বিরুগ বা 

কুৎসিত, গ্রঃ-আমি তোমার যক্রগ বিদ্ধ 

ও অযশস্কর হান্তাম্প? কদর্য ছুপ্রবৃত্তি শুণি 

(গ্রবোধচক্দরিকা); ব্যঙ্গ । 

নিক়পৃষ্ঠ কৌমল রোমময় ( এই হেতু ও*  বিধ"''যা. (স* বধ )। প্রকার, প্াঃনানা" 

নাম মখমল )। ফুল বড় বড়, লাল-বেগুনা, বিধ। 

বর্ধা ও শীতকালে ফুটে। (অমরে, বৃদ্ধ- | বিধ''ধাত, (স+ বিধ ধাড়ু)। বিধি--ছিত্ 

দীরকের নাম খক্ষগণ্ধ! ছগলান্ত্রী আছে। 

কিত্ত। বা" বিদ্ধাড়ক গাছে এই দুই নামের ' 

লক্ষণ পাওয়া যায় ?)। 

বিদামীন...ণ. (স* ৰিদামান)। বর্তমান। | 

বিদ্যমানে...নিকটে, উপস্থিতিতে, 18 

পতোম। বিদ্যমানে মিথ্য। কলিতে পারিবে 

না” 
| 

বিদ্য| ..ফ্য. (স* বিদা)। দুর্গা) শান্তর 

করি, ফুটি) প্রবেশ করি, প্রাঃ মান করি 

আপি শিরে না দাও চিরনী। রৌদ্র নাপায 

কেশ শিরে বিধে পানি (কবিক$)। বেঁধা। 

বিধ ..ফা. ছিদ্র। বেধাফৌড়া''( সহচর 

শব্ধ )। বিদ্ধ; তির্ধকভাবে হৃত্র বার 

চালনা । ধিধনী...ধ্য, (সং বেধনী। ও 

বিশধনী)। বিদ্ধক, যে লৌহশলায় ঘা মা 

তপ্ত লৌখে বিধ করা হয়। 

(কলার বিপরীত)! আঠর বিদ্যা... প্রাচীন ূ বিধা (রী বিদা)'ষ্য. (স* বিষ্পক)। ক্ষেপে 

কাঁলের অষ্টাদশ শান্তর (যথা, চারি বেদ, ছয়, 

বের্দাঙ্া, মীমীংদ। ও স্তায়দর্শন, ধর্মশাল্ত 

পুরাণ আয্বেদ ধনুর্বেদ গণ্ধর্ববেদ অর্থ 

শান্ত্র। এই অষ্টাদশ বিদ্যা অভ্যাস করিলে 

জ্ঞানের যাবতীয় বিষয় আয়ত হয় )। বিদ্য" 

বুদ্ধি... বিদ্যা-শান্রজ্ঞান, বুদ্ধি 

সামন্ত জান। অতএব লামা্ঘ 'ও বিশেষ 

তৃণ মারিবার লৌহ-কণ্টকমুন্ত কাষ্ঠ। অন 

নাম শাল, কারণ কাঠে শল্য 

থাকে । 

বিধা...ষ্য. (স* বিধা)। প্রকার, বিধি। বিধাঁ 

বিধি হেড. যা, হেতু, প্রত খাপ 

অনাদায় বিধায় । (গ্রীয় গ্রা" )। 

৷ ৰিখারা''“য্য. (স+ ব্রিধার)। অসৎ আঁচণ
। 
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বিধি.ষ্য, (স" ৰিধি)। ব্রহ্ম; ভাগ্য; | হল বা আমোদ জম্মায় যাতে, প্রঃ 

বিধান, কুম। বিনো্দয়। বেণী (ভাঃ), বিনোপ্দয়া কাঁন 

বিন...পাতু, (স* বেণ ধাতু গতি, জ্ঞান, চিন্তা)।। (জানদাস)--কান-_কানু। 

বিনি--দীর্ঘ স্বর করি, অবিরল ধারা কর, । বিস্তি-..তাস দেখ। 

প্রাঃ কাদে বিদ্য| বিনিয়। বিনিয়া (ভাঃ)-- | বিন্দু-''ষা. (স* বিন্ু)। জলাদির কণা; 

না থামিয়। স্থুর করিয়া) কেশ পাশের বেণি | স্থক্ম চিত €), শূন্য চি (০)) ছুই ভর 

করি। বিনা, বেনা ॥ বিনন, বিননি.''বেণি-। মধ্যে তিলক) অন্থস্বার চিন্নু, গাঃ--বিন্দু 

রচনা । বেনা.'ষ্য. খড় তৃণ প্রভৃতির বেণি ; বিসর্গ-_অন্ধম্বার ও বিসর্গ চিহ্ন, বিন্দু 

(আগুন জালিয়! রাখবার )। বিনা, বেন | বিমর্গ নাজান।--কিছুই না জানা); রেতঃ, 

'. ধাতু, (বিন ধাতু আস্তে )। বিনান/, ; প্রাঃ_মহেশের বিন্দু টলে (কবিকঃ)। 

বেনানা ॥ বিনা. ধাতু, (সং ৰেণি হইতে)। | বিপ্ত (শ্রা') ''ষ্য, (স* ব্বিপতি-_ই লুপ্ত )1 

বিনাই--বেন নির্মাণ করি। বিনানা। ; বিপত্তি, প্রঃ--বিপত্যে না আইসে ষদ্দি কি 

বিনানিয়া...ণ. (বিনানা+ইয়|)। যাহা | মোর চাকর (মাঃ)। 

বিনান। হইয়াছে, প্রাঃবিনানিয়া বিনো- ] বিপদ ..ষ্য, (স* ব্বিপদ্)। বিপদ । বিপদ্- 

দিয় বেণীর শোভায় (ভাঃ)। আপদ..'( সহচর শব )। বিপদ্। 

বিনা, বিনি, বিন, বিনে...বা, (স*ব্বিনা। | বিপবীত-.'ণ. (স* ব্রিপরীত)। বিরুদ্ধ) 

ও* বিনা, বিন )। ব্যতিরেকে, প্রঃরাম | প্রতিকূল; অস্বাভাবিক, অত্যন্ত বৃহৎ বা 
বিনা রাবণ মরিবে না; অভাবে, প্রাঃ; স্ব,ল, গ্রঃ-গোদের গেঁজের ফোড়া! হয় 
তৈল বিনা দীপ জলে না। ( শবের পূর্বেও; বিপরীত (কবিকঃ), বেনা বনে বসে থাকে 

বিনা বসে, গ্রঃ-_বিন! শ্রমে কিছু লীভ | বিপরীত কায় (মাঃ)। 

হয় ন|)। বিনু-পদ্যে। বিনি, বিনে-- । বিপর্যয়, বিপর্যয়. .ষ্য. ( স* বিপর্যয় )। ব্যতি- 

গ্রা"। এঃ-তুদ্ষার চরণ বিন্নু আন নাহি | কৃম।'"ণু বিপরীত ) অতি বৃহৎ বাঁ স্বল, 

জানি (শুং পু$)) গৃহিণী বিস্থু গৃহধর্্ম না] প্রাঃ-পব্রতের প্রমাণ পাদপ বিপর্ধ্যয় 
হয় শোভন (চৈঃ চ$)) তোম| বিন্ু' (মাঃ; | (বিপরীত দেখ )। 

অভাঁগিনীর নাই অন্ত গতি (মাঃ)। বিনি : বিপ্ল (গ্রা*) যয. (স* বিপ্র )। ব্রাঙ্গণ। 

দানে (চৈঃ চঃ)। বিনি-_বুপান্তরে মিনি।  বিবর-"*ধাতু, (স* বি ধাতু )। বিবরি-_ 
বিনামা...ষ্য. (নাম নাই যার?) ভুতা।, বিবৃত করি। পদ্যে)। 

( প্রায় অপ্রচলঃ হইতেছে )। ৷ বিবর--'ষ্য (ই* 1১৪৩7) কত্তী বর্গের 
বিনাশ ..ধাতু, (স* ব্বিনাশ হইতে )| বিনাশি ! উতচর ইন্দুরের ন্যায় প্রাণীৰিশেষ। 

বিনাশ করি (পদ্যে)। বিনাশা। | বিবাদ...ষ্য, (স* ৰিরাদ)। বিবুদ্ধ বাদ, 

বিনি-"'বিনা দেখ। কলহ; ধনার্দি বিভাগে কলহ। বিবাদ 

বিনোদিয়া...ণ. (* বিনোদ+ইয়া)। কৌতু- | 'মেটানা--বিবাদভঞ্জন। বিবাদ-বিসম্বাদ, 
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বিবাঁদ-ঝগড়া...( সহচর শঙ্ব)। বিবাদ, | 

মনাস্তর। বিবাদী...ষ্য, গ. (সং বিবাদ+ | ( 

ইন্)। প্রতিপক্ষ; বিরুদ্ধ, ওঃ__-বিবাদী 

সুর) যাহা লইয়া বিবাদ, $-বিবাদী, 

সম্পতি। ূ 

বিবী-..য্য, (ফা* বাবী )। মুসলমান ও খিষ্টান 
ভদ্রনাঁরী। বিবিআনা, বিবিআনি ''ষ্য.। 

বিবীর ব্যবহার ব। ভাব । | 

বিবেক..'যা, (স* বিবেক-_বন্ত সবূপ 
নিশ্য়, বিবেচন। )। বা*তে শ্রেয়ঃ বুদিধ। . 

বিব্রত'''ণ. (স' বি+ব্রত? কিন্ত, বা" অর্থ, 

আসে না। বোধ হয়, স* ৰিবৃত্ত হইতে । 

ও* বিত্ত )। ঘুণিত, ব্যতিব্যস্ত । 
বিভা.''যা, (স* বিবাহ )। বিবাহ, গ্ঃ-- 

কৃত্তিঃ কৰিকঃ। 

বি-ভাব ''ষ্য. (স* ৰি+ভাব )। অন্ত ভাব 

বিভাস ''রাগরাগিণী দেখ। 

বিভোর, বিভোল-.'ণ. (স* বিহ্বল। 

বিভোন্ত)। বিহ্বল, গাঃ_আনন্দে বিভোরঃ 

মিশ্র হৈল। আননে বিভোল (টৈঃ চঃ), 

বিভোল গ্রভূকে দেখি বাহু তুলে নাচে 

(মাঃ)। স্ত্রী* বিভোলা (পদ্যে )৭ 

বিভ্রম (গ্রী* বেভ্ভম ) ''ণ. (সং ৰিত্রম | ভরম 

দেখ )। সন্্রমশূন্ত, বিভ্রান্ত । 

বিভ্রাট-.'ষ্য. (স* বিভ্রাট _দীরপ্থিমান্। বৌধ হয় 

সংবিরাধ হইতে অপত্রংশে বিভ্রাট 1 ও*তে ও: 

বিভ্রাট )। বিপদ, প্রঃ প্রবোধচন্দ্রিক 

অত্যাচার, প্রঃ-_বরণীর বিভ্রাট হইবে এই | 

দেশে (ভাঃ)) . বাধা, আঁকন্মিকসত্ভব । 

৪খ, -_বিবাঁহে বিভ্রাট না| হইলে ূ 

বাঁচি। 

বি-মজজিম..'ব্য. (ফাঁং ব-মৌজিব)। অনুসারে, | 

৩৪ 

| বিনা. “ষা. 

পঃ-_খাতা বিমজ্জিম দীশ টাক! পাওনা। 
(সংক্ষেপে বিঃ)। 

বিমত..'ষ্য. (সৎ ব্িমতি )। অসম্মতি, গাঃ_. 

বিমত করিলেন।'''ণ, (ল* ব্রিমত)। 
বিরুদ্ধ মৃতিবিশিষ্ট | 

বিমরিষ..'ণ. বিমর্ষ (পদ্য) 

বিমর্ষ-.'ণ. (স" ৰিমর্ষ--অসস্তোষ )। বাত 

বিষগ্ন। 

(ফা* বীম--ভয় )। হানি হইতে 
রক্ষণ। জীবন-বিম1-''জীবনহানি হইতে 

অর্থপ্রত্যাশ! | বিমাঁ-নাম।'..বিমা-পত্র। 

৷ বিমান-"'ষা, (স* ব্বিমান )। দেব-যান। 

বিমার ''ণ. ( ফা* বীমার )। অসুস্থ । 

৷ বিদুখী-"'ষ্য. (মুখ+ঈ ?)] ঘোড়ার মুখের 
লাগাম, গ্রঃ--কৃতিঃ| (অগ্রচলঃ)। 

বিম্কি.''ষা. (হি* বম-নির্ঝর, বমকনা-- 

স্কীত হওয়া | স* বীস্ত-_উদদগীর্ণ। তু" ও 

বাস্ত, বা* বমি)। জলাদির উদ্ণীরণ। 
বিশ্বকি''যা, (স* বিষ্বিকাঁচন্্র-হৃর্যাদির 

মগ্ডল)। হার ও ললস্তিকাঁর (ই' নেকলেস) 

মধ্যত্বলের ভূষণবিশেষ। অধুনা ধুকৃ-ধুকি 
নামে খ্যাত। গ্রাঃ--সোনার বিশ্বকি যেন 

চন্জ সুদার (কৃতিঃ), প্রঃ-_-কবিক)। 

বিয়ন..'বি ধাতু দেখ । 

বিয়নী...ফ্য. (স* ব্যজনী, ৰীজনী। ও' 

বিঅশী )। পাঁখা, গ্রাঃ-:কেহ লয় বিয়না 

দর্পণ কবিকঃ)। 

বিয়া, বিয়ে, বে..ধ্য, (স* বিবাহ হইতে 

বিভা-+বিআ--বিয়া। ই পূর্বে থাকাতে 

য়। উচ্চারণে য়ে। ক্কৃত্িবাসে বিত। €' 
বিত| গ্রাৎ বাহা, হি* ব্যাহ )| বিবাহ, 

£ কোন বরে বিধবা দিব মোর কণ্ঠ 
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গৌরী কেবিক2)। পুধিয়া""পুরধিবাহ, | বিরঙুল-..এ. বাহির সেলাই, জুতার তলার 
বধূ প্রথম খতুমতী হইলে কৃত্যবিশেষ। | চর্মের ধার দিয়। সেলাই। (মুচীদের 
বাপি-বিয়া-'বিবাহের পর দিনের কৃত্য। : ভাষায় )। 

বিয়ে-থা-'*বিবাহ ও স্থিতি। বিয়/-পাগলা । বিরাজ .' ধাতু, (স* বি-রাজ ধাতু)। বিরাজ 

.*ৰিবাহের নিমিত্ত পাগল। বিয়ার জল | --শোভা পাই, গ্াঃ--মা বিরাজেন সর্বঘটে 

গায়ে লাগ!-_ৰিবাহসময় সম্প্রদানের জল | (রাঁমপ্রসাদ)। (পদো)। 

গাঁয়ে লাগিলে কন্ঠ নাক শীঘ্র যৌবনবতী ূ বিরাদার ''ষ্য. (ফা*। তু* স* ভাত ই, 

হয়। বিয়ার ফুল ফোটা--বিবাহ-রুপ পুর্প-. 1০%16:)। ভাই। ভাই-বিরাদার...ফ্. 
গ্রপব; বিবাহের সম্ভাবনা হওয়া, গ্রা-_ : (সহচর শব্দ )। ভাই ও ভায়!। 

এতদিনে শিব বুঝি হৈল অনুকূল । ফুটাঁইল বিরাঁন!''ণ. (ফা* বে-গানহ, স* ৰি গণ। হি, 

তগবতী বিবাহের ফুল ॥ (ভাঃ)। |. বিরান! )। অন্ত, বিদেশী, পঃ__বিরান 

বিয়ান-.'ষ্য, (বি ধাতু দেঁখ। স* বিভান। , গ্রামের লোক । 

৫* বিআন, হি* বৈয়ান )। বত্ম-গ্রসব। বিরানববই, বিরানই'.'ণ. ষ্. (স* দ্বিনৰতি)। 

ছারপোকার বিয়ান-ছারপোকা ষেমন বহু ছুই অধিক নব্বই-সঙ্খ্যক,-সঞ্খ্যা ) ৯২। 
অঞ্ প্রপৰ করে, তেমন। তু* রন্তুবীজের বিরাল.''বিড়াল দেখ। 
বাঁড়। বিরাশি .'ণ' যা. (সং দ্বাশীতি )। ছুই অধিক 

বিয়ারিশ"-ণ.ষ্য, (স* হিচত্বারিংশৎ )। ছুই আশি-সঙ্খ্যক,-সঙ্থা! ; ৮২। | 
অধিক চল্লিশ সঙ্খ্যক,-সঙ্খ্যা।) ৪২। বিশ-' বিরিঞ্রি-.'ষা. (ফা* বিরঞ্জি)। লোহার ছোট 

কর্মার বেট! বিয়াল্লিশকর্মা-.*বিশ্বকর্ম।_- ৷ কাটা বা পেরেক। 
যেন বিংশতি কর্মে দক্ষ) তৎপুত্র যেন বিরি, বিরী..'য্য. ( সং ব্রীহি--বির্হি__বিরি। 
ছ্িত্বারিংশৎ কর্মে দক্ষ । ইহা হইতে, ষে ক ব্রীহি--আশু, ধান্ত--অঃ, মেঃ) পরে 

নান! কাজ জানে কিন্ত; কোনট! সুচানু ৰ ্রীহি অর্ধে শন্বী, ব্রীহি হইতে বা* ও* হি* 

জানে ন|। | বিরি অর্থে মাষ)। শিশ্ষাদি বর্গের কলাই: 
'বধোগ-“'ষ্য. (স* বি-যোগ)। বিচ্ছেদ, অশুভ ৃ বিশেষ (119500103 110080)। গাছ 

যোগ। বিয়োগ-.'ফ্য. (স* ৰি-য়োগ )। | ঝাপুড়।, শু্টী সৌজা, বীজ বা কলাই 
বিচ্ছেদ, মৃত্যু। গার়ই শাদা পবুজ। এই বিরির নাম 

বিযোড়-..বিজোড় দেখ। হাস! বিরি। ঘেসে! বিরি ঘামের মধ্যে 
বিরন্তু''ণ.( স* বিরন্তু )। বিরাগযুন্ত, অনন্ধ- | জন্মানা হয়। তাহার কলাই কাল। (মুগ 

রন্ত। বিরক্কি.'“ফ্য. বিরাগ । দেখ)। - * 
বিরল..'ফ্য, (স*ৰিরল-__অনিবিড়--অঃ )। | বিব্প..'ষ্য. (সং বি-বূপ )। অসস্তষ্ট, প্র 

অবকাশ, নির্ভন, রাঃ: _ভাটেরে বিরলে লয়ে | ঈশ্বর বিরূপ হইলে রাখিবে কে? 
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপগুণ (তাঃ)। তৃ*নিরালা। | বিরী..'ফা. (স* ক্রাঙ্গী হইতে। ও* নাঁম 
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অ়ষপর্ণা )। জলার ছোট অরোম শাক- 

বিশেষ (77061099305 10011016112 )। 

আইন প্রস্তাব (আধাঃ)। বিল-সরকার...যে 
বিলের টাক! আদায় করিয়া বেড়ায়। 

লতাইয়া যাঁয়। পাত! প্রীয় অগ্াকার, ধার. বিল-কুল-..ণ, (আ*)। সমস্ত 

কাট! নহে। পাতায় ফুট-ফুট চিত আছে। ; বিল-ফেল..'এ. ( আ' )। বর্তমাঁন। 
ফুল ছোট ঈষৎ রন্তুনীল, বর্ষ! ও শীতকালে ! বিলমুস্তা, (গ্রা* বেল-মোন্ত। )...ণ.(আ.)। 
ফুটে । ফুলের বৌটা দীর্ঘ। ফুলদল পরম্পর নির্দিষ্ট, অঞ্জীকৃত। 

জুড়িয়। €ঠের- আকার হয়। পুং কেশর ! বিল্বিল..'ব্য. (স* পিল ধাতু প্রেরণে)। 
চাঁর, ছুই ছোট ছুই বড়। ফল ছোট: 
অগ্ডাঁকার। (অমবে, ত্রাঙ্গী ত* মস্যাক্ষী 

বয়স্বা সোমব্রল্লরী | টাকাকার বলেন, ব্রাহ্ম 

পিপীল--পিপীলিকা তুল্য কীট-বাইূলো, 

পঃ-_পোকা বিল্.বিল করে। ( ইল্-বির 
দেখ )। 

শাকে সোমলতাগ়ামিতি কেচিৎ। মতস্তের ' বিলক্ষণ-''ণ. (স* বিলক্ষণ)। অসাধারণ | ..বা, 
অঙ্গিতুল্য ফুল বলিয়া মৎস্যাক্ষী। কিন্তু : 

বিশী শাগের ফুল সেরূপ নহে। সোমবল্পরী . বিলম্ব (গ্রা* বিলম ), 
ডাটা শাদা হইবার কথ|। এই লক্ষণও 

বিস্ময়ে, বিতর্কে ] 

'“ষ্য. (স* ব্বিলম্ব। আগা 

গ্রা* পলম, ও* বিল্যম্ব )। অশীপ্বত। | 
মিলিল না। পাঁতার বিন্দু হইতে মতস্তাক্সী বিলম্ধি ..ষা. (স" ব্বি-লম্ব হইতে )। কামরাষ্ঠা। 
বলিতে পার! যাঁ় না । মেদিনীতে, ভারতী 

সোমবল্ুরী | ভাবগ্রকাশে, ব্রাঙ্গী কপোত- 

ৰঙা চ সোমব্বলী সরন্থতী। ব্রাঙ্গী নাম 

হেতু সরস্বতী, ভারতী নাম। রাজ নির্ধন্টে। 

নামান্তর মণ্ডুঁকপর্ণা, মাগু,কী, ইত্যাদি। 
কিন্ত, এই নাম থালকুনি গাছের। বুদ্ধি- 

প্রজ্ঞা-মেধাকারী বলিয়! ব্রাঙ্গীশাক খাত । 

কিন্ত, ডাঃ কানাইলাল বলেন, বিতী শাগ বিল -'ধাতু, 
দ্বার উন্মাদ রোগের শাস্তি হয় না। বির ' 

সদৃশ ছোট তবুবিশেষ ( 85011008 

01111001)| ফল কামরাঙ্গার মতন স্বাদ 
কিস্তু। উচ্কোণ নহে। গাছের গুড়ি হইছে 

সরু বৌটায় ৮:১০ট| ফল লম্বিত থাকে। 

ইহা হইতে নাম। আদিবাপ মলঙ্কী দ্বীপে | 

দৃক্ষিণ ভারতে প্রচুর জন্মিতেছে। বঙ্গে 
কেবল উদ্যানে দেখা যায়। 

( স* ৰি-লস ধাতু )। বিলি 
_শোভ! পা, লীল। করি। (পদ্য) 

শাগে ফস্ফরস পদার্থ অতাল্প আছে বোধ | বিলা-“ধাতু, ( স* ৰিলয় হইতে। হি" 

হয় বিশী শীগ সং ব্রাঙ্গী নহে )। 

বিল..'যা, (মণ বিল, ব্বিল_-গর্ত)। রি 

বিস্তীর্ণ নিয্নতূমিতে বার মাস জল থাকে। 

«ধ (জল গ্রীত্মকাঁলে শুখাইয়| যায়। "9, বিল? 

-বা* মাঠ )। 

বিল-.-ষ্য. (ই* 011) 

€ 

ূ 
| কীত দ্রবোর মূল্যের : 

কিংবা কৃত কর্মের বেতনের হিসাব) | 

বিল! । ম* ৰিলয়! জাদে_বিলীন হওয়া )। 

বিলাই-_দাঁন করি, বিতরণ করি, রঃ 

বিলায় চৈতচ্ত মালী নাহি লয় মূল 5: 

বিলান! ॥ বিলি-.ফ্য. অর্পণ । জমি বিলি 

কর|_+বিভিন্ন গ্রজাকে চাষের নিমিত্ত 

অর্পণ। বিলি-বল্লোবন্ত-.( প্রায় সহচর 

শষ )। অর্পণ ও ব্যবস্থা । 
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ঢ. 

বিলাঅল, বেলাওল.*ষ্য (হি* বিলাবল )। 

রাগরাগিণী দেখ। | 

বিলাই (প্রাণ. '*ষ্য. (বিড়াল দেখ। সৎ 

ব্ডাল--ব্বিলাল হইতে | ও* বিলাই । হি, 

বিলাই_-বিড়ালী, বিলার-- বিড়াল )। 
বিড়াল। 

বিলাত, বিলাৎ."ষ্য. ( আ”" বলায়ৎ--শহর)। র 

গাছ আমেরিকার । ব্বিশল্যরুৎ নামে সণ্তে 

আর এক গাঁছ আছে। শবকল্পে তাহা 

হাপরমালী (দেখ) । 
বিশা-.'ষ্. (স* ৰিশ্বা-- পরিমাণবিশেষ," 

বিংশ পল। ও* বিশা-তুলামন্ত্,। ১৮ 
কিংব! ২০ পল)। ২০ পল উন্মান। কুড়ি 
(২০), প্া-_বিশা দরে কেনা । 

বিদেশ) ইয়ুরোপ) কারবারে অনাদায়ী । বিশাই...ফ্য. (স* বিশ্বকর্ম__বিখ+আই-_ 
টাকা, গ্াঃ-্রাজবিলাঁত

 সাধি থায় নাহি | আদরে )। বিশ্বকর্ম!। 
রাজভয় (চৈঃ চঃ)। বিলাত পড়া-ব্যবসায়ে  বিশী, বিশ. যা. (স* বিশ্ব হইতে)। ধান্তাদির 
টাক আদায় না! হওয়া। বিলাত-ফেরত পরিমাণবিশেষ, ২০ আড়! (আঁঢ়ক)। 
"৭. ইয়ুরোপে বাঁস করিয়া আসিয়াছে । বিশৃঙ্খপ...ণ. (সৎ ৰিশৃঙ্খল)। শৃক্খলা- 
যে। বিলাতী-''ণ. ( বিলাত+ঈ )। 
ইয়ুরোগীয়। | 

বিলায়তী...ষ্য. ফসলী সনবিশেষ। ১ সৌর 

আশ্বিন হইতে এই সন গণিত হুয়। ফসলী 

দেখ। 

বিলাল ''ষা, (স* বিলাস-স্ফরণ। ও* বিল্ঞাস)। ৰ 
বাটালীর গড়ানয়! ধার। 

বিলাস "'ষ্য. ( ফা" বাঁলিষ্ত্। স* ব্বিতস্তি )। 
বিঘৎ, বুড়া আগ্জাল হইতে কড়িয়া আগুগুল 
গর্যস্ত পরিমাণ । 

বিলি-'.বিল! ধাতু দেখ । 
বিলিম্বি ''বিলম্ব (গাছ) দেখ। 
বিশ...৭. ব্য. (স* ব্িংশতি)। ছুই দশ-সঙ্খাক)- 

রহিত। 

বিশেষ-.'ষা. (স* বিশেষ )। প্রভেদ, প্রকার, 

পা; বৃক্ষবিশেষ ;) বৈলক্ষণা, উপশাস্তি, 

গঃ--অর বিশেষ হইয়াছে; দ্রষ্টব্য বা 

জ্ঞাতবা বিষয়, গাঃ-_পত্রাদি লিখনে প্রথমে 

প্রণাম আশীর্বাদাদি লিখিয়া পরে যে নিমিত 

পত্র লিখিত হইতেছে, যথা, তাহাতে 

অত্রানন্দ। বিশেষ সেখানকার সমাচার 

পাই নাই, ইত্যাদি ।.''ণ. উৎকৃষ্ট, প্ঃ-- 

বিশেষ ব্যন্তি) ভিন্ন, প্রাঃ--বিশেষ কাজ 

আছে; অধিক, গ্তঃ--দাম বিশেষ চড়ি- 

য়াছে।. "ধাতু, বিশেষি--সমুদায় অবয়ব 
বর্ণনা করি। (পদ্যে)। 

সঙ্খা ; ২০) কুড়ি । বিশে "৭, (বিশ+ইয়া | বিশ্বা-“ষ্য. (স€ বিশ্ব--পরিমাণবিশেষ )। এক 

_বিশিয়া-_বিশ্তে )। বিংশ, বিংশ দ্রিবস। | তিপীর ওজন। (২০ বিশ্বাতে ১ রতি। 
বিশলাকরণী...য্য.. (স*. ব্বিশল্য--শল্য- | জহরীদের হীর! মাণিক ওজনে )। 
রহিত+করণী। বান্ীকী রামায়ণে বর্নিত | বিশ্বাস...ফ্য, (স* বিশ্বীস্ত কিংবা বা* বিশ্বাসী . 
ওষধিবিশেষ | এই গাছ কে জানে? বা*তে |] হইতে | চৈঃ চ৫-তে বিশ্বাস--রাজার বিশ্বা্ত 
শানা গাছের নাম বিশল্য-করণী হইয়াছে )। | কর্মচারী )। পুর্বকাঁলের রাজাদিগের বিশ্বান্ত 
আঞ্জাড়া, আয়াপান (দেখ )। আয়াপান | কর্মচারীর বংশধর) পদবীবিশেষ। বিশ্বাসী 

&৮৬ 
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শী 

...প, স* ববি্বীনী | সং বিশ্বান্ত)। বিশ্ব, | বিষম খাই মনে মহাছ্ঃখ পাই (কবিকঠ। 

বিশ্বাসপান্র। বিষম থাইলে লোকে মনে করে, যেন কেহ 

বিপ্রী (প্রাণ বিচ্ছিরি )...৭. (স* বিশগ্রী)। | ন্মরণ করিতেছে। বাস্তবিক অন্তমনন্ 

, অস্থন্দর, নিন্দিত, কুৎসিত | বিশ্রী গণ." | চিন্তাগ্ন্ত হইলে বিষম খাইযার আশঙকা। 

( স* ৰিশ্র-চিতাধুমের কীচা মাংসের গণ্ধ | পায়ে বিষম লাগা_ পথের উন্নতীবনত 

হইতে 1)। ছুর্গধ।. « স্থানে উছট লাগা । 

বিষ...ফ্য. (স* বিষ)। গরল। বিষীত... | বিষয়..'ষ্য. (স* বিষয় )। হস্জিয়গ্রা বন্ত) 

সাপের বিষ-দস্ত। (দাত দেখ)। বিষ জে বনু) সম্পত্তি; দেশ, জমি-জায়গা, 

্াত ভাঙ্গা__দংশনের উপায় নাশ করা, কয়েকথানি গ্রামের অধিকার) পাত্র) 

অনিষ্ট করিবার সুযোগ ন| রাখ! | বিষ- ৃ বর্ণনীয় পদার্থ । বিষয়-আশয়.'.( বিষয় 

পাথর...এমন পাথর, যাহ! সর্প ও বৃশ্চিকের | পাত্র,আশয় (স+)- আধার | অতএব সহচর 

বিষ শুষিয়। লয়। বস্তুতঃ কিন্তু খনিজ | শব)। পাত্র, প্রাঃ--বিষয়-আশয়ে বুঝি 

পাথর নহে, গো অজ বরাহ মৃগ উর্ত্ী প্রভৃতি | রাজপুত্র হবে (ভাঃ)) বিভব, সম্পত্তি। 

পশুর উদরে ভুন্তু তৃণের গাঁয়ে এই পাথর | বিষয়-কর্ম-''ভোগ্য বন্ধু সংগ্রহ কম, সংসার 

[সঞ্চিত হয়। দেখিতে প্রায়ই মাটিয়া সবুজ : ধর্মকর্ম বিষয়-বিতব-""( সহচর শব) 

কিংবা লাল মাটিয়।। কোহলে গলিয়া যায়। | বিভব বা সম্পত্তি। বিষযী'-ণ. (ম' 

সাধারণতঃ হরিণের অর্ধনগ্ধ শৃঙ্জা বিষপাথর '.. ব্বিষ়ী)। ধনী, সম্পত্তিশালী ; বিষয়ামন্। 

নামে ব্যবহৃত হয়। ( ই* 36208 50016, ৷ বিষলাঙ্াল-..ঈষলাঞ্গল দেখ। 

অ।* বেজহুর ফা* পদজহর হইতে )1 বিষ. বিষ|..'ধাতু, বিষ দেখ। 

বিষ...ব্য. গরলতুল্য ীড়ায়, ওা£--তাকে | বিষ্ণু "'য্য' (স* বিষণ )। নারায়ণ। শ্রীবিষু 

দেখিলে গ! বিষ -বিষ করে, যেন গাত্রে বিষ ব্লা_স্ুলে মিথ্যা বলিয়। ফেলিলে মিথ্যা 

সঞ্চারিত হয়। বিষহরী...ফ্য. (স* বিষহরী)। | কথন পাপ নাশের নিমিত্ত নারায়ণ ন্মর। 

মনসা-দেবী, গ$--মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী করি | বিসদৃশ ''ণ. (স* বিসদৃশ )। বিপরীত । 

জাগরণ (চৈঃ চঃ) | বিষা..'ধাতু. বিষাই_ | অসমান। 

বিষ সঞ্চারিত হই, প্রঃ ফোড়া বিষাই- : বিসরিত-"'৭. ( স" বিস্বত )। বিশ্বৃত (প্রাচীন 

যাছে। বিষান! ! পদ্দে)। 

বিষম...ণ. (সং বিষম )। অসমান উন্নতা- | বি্কুট--'যা, (তু 015০০10০, ই* 090101 

বনত) দুর্গম, যেমন পথ) সঙুকট দারুণ, | অঞ্ডাদি যোগে আটার শু পি্টকবিশেষ। 

যেমন বিষম বিপদ 1...হয, (স* বিষমাশন | বিস্তর. (স" বিস্তর) বাক্ত্রগ৭, হা 

হইতে )। স্কট পথে অন্নাদি গ্রহণ । বিষম ; সবিষ্তরে বলিতেছি--লমন্ত পদ দহিত। 

খাও তোমারে অনা ক$ ও বাল; ...% সমূহ, যা, পঠিত কথ, টি 

নালীতে প্রবেশ করা, প্রঁভোজনে | লোক। অন্বিত্ ৭ নাতিবিতবর। 
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বিস্তার: '“ষ্য. ( স* বিস্তার )। গ্রসার; বিশা- | বিহা.''ষ্. (স* বিবাহ-বিভা--বিহা )। 

লতা; ব্যাস।-." ধাতু, বিস্তারি-_বিস্তর, 

বিস্তার করি। (প্রায়ই পদো)। 

বিষ্পতি (গ্রা*)-""ষ্. (স* বৃহল্পতি )। 

বৃহস্পতি । 

বিন্মতি প্রা) .'ষ্য. (স* বিস্থৃতি)। বিস্বৃতি। 

বিস্মোল্া-.'ষ্য, (আ* বিস্মিল্লাহ ঈশ্বরের 
নামে) আল্লার ইসম-_ নাম )। ঈশ্বরের 
নাম ন্মরণ; কর্ম আরস্ত। ধান্সিক মুসলমান 
সকল কাজে আগে বিস্মিল্লা বলিয়া কাজ 

করেন। ইহা হইতে বিস্মোলায় গলদ-_. 

গোড়ায় গলদ । 

বিহঙ্াম।-.'ষ্য. (স* বিহঞ্জীম )। বালতোধণ 

গল্পের পক্ষী । স্ত্* বিহঞ্জমী । (গ্রা* বেঞ্জাম! 
বেষ্জামী)। 

বিহন'.“ষা, (ও* হি*। সৎ বীজ-বান্য) | বীজ- 
ধান | ( বাঁ*তে অপ্রচলঃ )। 

বিহনে..'বা, (স* ৰিনাঁ-বিনে-বিঅনে__ 

বিহনে ।কিংবা স* ৰিহীন--পরিত্যন্ত )। 

বিনা, গ্রঃ__অন্নর ৰিহনে পরভূ কত হুখ 

পাব (শুং পুঃ)) তোমার বিহনে বা! কি 

গতি আমার (মাঃ)। 

বিহন্দ...বদ দেখ। 

বিহর.."ধাতু, (স* বি-হু ধাতু বিহারে)। বিহরি 

--বিহার কীড়া করি। বিহরা ॥ (পদ্যে)। 
বিহস..'ধাতু. (স" বি-হস ধাতু )। বিহসি-_ 

মধুর হাস্ত করি। বিহসা ॥ (প্রাচীন পদে)। 

বিহস্ত''প. (স+ বিহস্ত। ৰিহস্তব্যাকুলৌ-_ 
অঃ)। হম্ত-হীন) আযত্তিবহিভূতি, 

বেহাত) ব্যাকুল, কর্মে অতিব্যাপৃত, 
ব্যস্ত। (আশ্চর্য গ্রামে বিহস্ত নগরে ব্যস্ত 

শব্ধ চলিত )। 

বিবাহ ( ঢৈতন্তমঙ্গল )। ৪ 
বিহান..'ষ্য. (স* বিভান, ব্িভাত। হি )। 

প্রভাত, প্রঃ সোপ করিআ উঠিলেন 
গোপাঞ্ি পত্তুস বিহানে (শৃং পু$)1-- 
সোপ--স্বপ্লনিদ্র! করিয়! প্রত্যুষ বিহানে 
উঠিলেন। (টাকার বিহান, নদীয়া যশোরে 
ব্যান বেলা অদ্যাপি প্রচলঃ। রাছ়ে 

অপ্রচলঃ | কৃত্তিবাসে যত, কবিকগুকণে 

তত প্রয়োগ নাই )। বিহন-বেলা-.'প্রাতঃ- 

কাল। বিহাম-বিকাল..'প্রাতঃ ও অপরাহূ। 

বিহান.''বেহান দেখ। 

বিহার.''ষ্য, (স* ৰিহার-_কীড়ার্থ পাদঘ্ারা 

গমন--অঃ। মে£-তে অন্তান্ত অর্থ আসি- 

য়াছে )। সুখার্থে ভ্রমণ; লীলা; বৌদ্ধ ও 
জৈন মঠ) মন্দির। বিহারী-''ণ, (স' 
বিহারিন্)। বিহারকারী ) বেহার দেশীয় । 
আহার-বিহার''*আহার ও ইন্জিয়-নুখভোগ | 

বিহার..'ফ্য. (স" বিহার-স্বশ্ধ__মেঃ হইতে)। 

করাতের দীতের ছুই পার্থে বকৃতা। বিহার 
না থাকিলে কাঠ চিরিবার সময় করাতে 

চাপ লাগেশ 

বিহি-..ষা, (স* বিধি )। বিধাতা | (প্রাচীন 

পদে )। 

বিহিদানা..'ষ্য. (ফা* বিহীদাঁনা )। পশ্চিম- 

হিমালয়ের পঞ্জাবের বৃক্ষ বিশেষের(0540118 
$0128115 ) বীজ (৫010706-5660) 1 বিচি 

ফল শ্রীন্মকালে পাকে, লোকে রাধিয়া খায়। 

বীজ ওষধে লাগে। 
বিহিত: ..ণ. (দ" ব্িহিত)। ৰিধেয় ) অনুষ্ঠিত 

কথিত বিহিত সম্মান' ''বথাযোগ্য সম্মান। 

বিহিত উপদেশ... যোগ্য ৰা বিধেয় উপদেশ। 
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বীচ...ষ্য. (স* বীজ )। ফলের বীজ) ধানের | 

চারা-; আলু প্রভৃতির যে কন্দ রোপত হয়। 

বীচ-ধান..*বীজ-ধান্য, যে ধান্ত বপন 

করিতে হয়। ৰীচ-তলা..'যে ক্ষেত্রে ধান্তাির 

চারা করা হয়। বাঁচী, বিচী-..'য্য. বীজ, 
ঞ18_গৌরীর দশনকরুচি দ্থিয়া দাড়ি, 

বিচি, মলিন হইল লঙ্জাঁভরে (কবিকঃ); 

আঁঠি; অণ্ডকোষ; দেহের গ্রস্থ (&1৫7৫)। 

বীজ...ষ্য, (স+ বীজ )। ফলের অঙ্কুর কারণ 

(5681); কারণ) শুকৃ। বীজক.''য্য, ( স* 

বীজক | হি')। দ্রব্যের তালিকা (1156 ০1 

11)৮০1০9)। বীজগণিত..'অব্যন্তু গর্ত 

(818619)। বীজ-পুর:''নেবু দেখ | বীজ্- 

বীজ...ব্য. বীজবৎ বহুতায়। গ্রাঃ_পচা 

ফলে পৌঁক। বীজ্-বীজ করে। 

বীজসাল...পিয়াসাল দেখ। 

বাট... (১০৪:)। বিদেশী পালঙর শীগ- : 

বিশেষ । পালং দেখ । (২)(ই* 1029)1 ! 

পরিকমের স্বান। বীট-কনষ্টবল':'যে পু'লশ 

প্রহরী নিরূপিত নিজের স্বানে পরিবূম করে। 

(৩) ( ই* 968010£ হইতে )। মাল্যতুল্য র 

বর্তুলাকারে নিমিত কাষ্ঠাদ্িরপটা; গোল 

সরু কাষ্ঠপটা। 

বাঁড়া" "বিড়। দেখ। 

বীণ ..ফ্য. ( স+ বীণা )। বাণ! নাঁমক প্রসদ্ধ : 

' তন্রুবন্তর। 
বীন...ফ্য. ( ই* 10811 )। শিমসদৃশ বিদেশী র 

ফল-শাকবিশেষ। 
বীম...ষ্য. ( ই* ১০৪) )। ছাদের কড়ি। 
বীমা-বিম! দেখ। 

বীর ..ণ, (স* ৰীর)। শুব।...্য, শৌর্যবিশিষ্ট 

যোদধা) সেনাপতি; হনুমানের দলনায়ক। 

| 

বীর-কালী...ফ্য. (স* কাহুলা হইতে কাচা, 
কাড়া, কালী )। যুদেধর বৃহ কাঢ়াবিশেধ, 
প্রঃ--( কৰিকঃ)। বীর-খণ্ডী-''ষ্য. (সং 
খণ্ড-_খাড়গুড় )। তিলসংযুন্তু পাঁটালী 

গুড়। বীর-ধড়া, বীরধটী...ষ্য, (ধড়া দেখ)। 

বীরের যোগ্য ধড়! | বীর-বউলী-..ষ্য. (স' 
বীর-ৰলয় )। বীর পুরুষের কানের সোনার 

বলয়। ( ওড়িশা মাদ্রাজ গ্রভৃতি প্রদেশে 

অদ্যাপি পুরুষে কর্ণে কুগ্ডল ধারণ করে)। 

বীর-মাটি'.'ষ্য, গীত মৃত্তিকাবিশেষ। বারে 
এই মাঁটি লেপিয়া দেহ ভূষিত করেন। 
বীরান "'ষ্য. ( স* কীরাসন)। এক জীন 

মুড়িয়া অন্য জানু উভা! রাখিয়! নিতে 
উপবেশন । 

ূ 
৷ বুক..ষ্য. (স* বুক্ধ, বৃক্ধ। যথা, বুক্কাংগ্রমাংং 

হদয়ং ভখ২অঃ। কেহ বুক্ধ। অগ্রমাংস 

হদয় হ্ৎ এই চারি শব্ধ বুক অর্থে বলেন। 

কেহ বলেন, বুক্ক ও অগ্রমাংস হদয়াতাত্তর 

হৃদয় ও হৎ হদয়াস্তর্গত পদ্মাকার মাংস 

বিশেষ_অঃ টঃ)। বক্ষঃ) হৎপিখ। 

সাহস বা বীর্য, 1ঃ--বুক বাঁড়িয়াছে কার 

সোহাগে (ভাঃ)। অগ্রমাংস.''বক্ষের নিয় 

্রাস্ত। বুকের পারটা...বক্ষঃপট, বক্ষে 

বিস্তার) সাহস বুক জালা-_অস্জী্দ 

বুকের দাহবিশেষ ৷ ( বস্ত,তঃ বক্র কিংবা 

হৃদয়ের জাল! নহে, অন্ননালীর জারা )। 

বুক ধড়-ফড় করা, বুকের ধড়-ফড়ানি'" 

(ধড়ফড় দেখ)। হৃৎপিণ্ডের ৪১ 

ক্ষণিক স্পনন। রোগবিশেষে ও ভয় 

দিতে ধড়-ফড়ানি হয় ( 091019019) 01 

07৩ 11681 )1 বুক ফাটে তো মুখ ধোঁট 

না_অস্তরে কাম-কৌধাদি পুর আতিশ 
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মুখ কিস্তু নির্বাক। বুক বাঁড়া_-সাহস 
বৃদ্ধি। বুক বাধা--সাহস করা, ধৈর্য 

ধরা। বুকে বাঁশ দেওয়।-বক্ষের উপরে 
বাশ দিয়! চাপিয় মৃত্যু ঘটন1, অতি অনিষ্ট 
করা । বুক-শুল ''হতের শুলব্যথা | 

বুক্নি.'ষ্য. (হি*)। চূর্ণ ৰা কণা) পু 

মিছরীর বুকনি । 

বুক-বুক..'ব্য. (স* বুধ ধাতু কুকুর়াদির শবে)। 
কুকুরের শবে । 

বুচকী..'বোচকা দেখ । 

বুচকীদান! .'( হি*। স* নাম শ্বিত্রারি। বাকুচী 
সৌমরাজী নহে )। বাবচী দেখ। 

বুজ "ধাতু. (ও* বুজ, হি* বুঝ, ম* বুজ বুঝ : 

ধাতু । স* মুদ ধাতু. সংসর্গ মিশ্রণ, মুদ্র ধাতু 

মুদ্রাঙকণে, আচ্ছাদ্দনে পুরণে। বোধ হয় 

স* বধ বন্ধনে বদেধ সহিত মিশিয়! হি* তে 

বুঝ ধাঁতু হইয়াছে । স* মুদ ধাতুর ম স্থানে 
বদ স্বানে জ হইয়| বা* বুজ ধাতু । তু* স 

মুদ অন্য রূপ স* মুজ। তু" বা* বুজ ধাতু 
কোথাও কোথাও মজ ধাতু )। বুজি-_- 

নিমীলিত হই, গ্রাঃ--চোখ বুজিলে সব 

আঁধার; পূর্ণ হই, প্রাঃ গর্ত বুজিয়া 
গিয়াছে; বদ্ধ হই, পাঃ--চড়া পড়িয়া 

নদীর মুখ বুজিয়াছে। বোজ। | বুজা, বোজা 

ধাতু, (বুজ ধাতু আস্তে )। বুজানা, 
বোজান৷ ॥ 

বুজকুড়ি-.'বিজকুড়ি দেখ। 
বুজরুক-'.ণ. (ফাঁ* বুজুর্গ্)। মহৎ) ধূর্ত। 

বুজরুকি...ষ্য. অদ্ভূত কর্ম) ধূর্ত । 
বুঝ ''ধাতু. ( স বুধ ধাতু অবগমে )। বুঝি-- 

বোধ করি, জানি! বোঝা, বুঝা ॥ বুঝি-- 

অঙ্গমান করি) ইহা হইতে ব্য. অনুমানে, 

গীঃ--তুমি বুঝি সেখানে যাবে না। বুঝ 

*ষ্য.(স" বোধ )। বোধ । বুক্ধিয়া শুবিয়। 

_বু'দ্ধ-শুদ্ধ প্রয়োগ করিয়া /বুঝা,বোঝ 

'"ধাঁতু, (বুঝ ধাতু আস্তে )। বুঝানা, 

বোঝানা | গাঃ--অবুঝে বুঝাব কত বুঝ 

নাহি মান্ধে। টেকীকে বুঝাব কত নিত্য 
ধান ভানে ॥ 

বুট... যা. (ছি* বৃট-__-ছোলার কাচ! শু'টী। সং 
বৃস্ত স'প্রা* বোণ্ট হইতে ?1)। ছোলা 
কলাই, প্রঃ-_বুটকলাই (কবিক:)। 

ুট'“বুট দেখ । | 
বুটা, বুটা-'ফ্য. (হি* বুটা, বৃষ্ট|। স" বৃস্ত 
হইতে )। বন্ত্রে হুচ দিয়া তোঁলা ফুল। 

বুটাদার, বুটাদার '.ণ. যে বস্ত্রে ফুল তোল! 

আছে। 

বুটী .'যা. (ও* বলটা হি* )। ওষধ বটিকা হইতে 
ওষধি। জড়ী' দেখ। 

বুড়'''ধাতু. (স* বড ধাতু । ও* হি* ম* বুড় 
ধাতু। ডুব ধাতু দেখ )। বুড়ি-ডুবি। 
বুড়া, বোড়া ॥ বুড়া, বোড়া-.'ধাতু, ( বুড় 

ধাতু আস্তে )। বুড়ান।, বোড়ান! ॥ 

বুড়-.'ণ. (নন* বুদ্ধ পালি বুড্টে। প্রাচীন 
বা* বুঢ়া, ও* বুঢ়া, হি* বুড়া! )। বয়োবৃদধ, 

গাঃ-_বুড়া মানুষ গোরু গাছ ।'''ষ্য. বয়ো- 

বৃদ্ধ পুৰুষ। স্ত্র* বুড়ী। বুড়া! আঙ্গুল... 
বৃদধাঞ্চুলি। বুড়াপনা''ষা. অকাঁল-পকত!। 

বুড়ামি."'ষ্য. (বুড়া+আমি )। বয়োবৃদধ 

জ্ঞান, বৃদ্ধের আচরণ । বুড়া-হাবড়া'''ণ, (স" 

বৃদ্ধ--স্ববির। শ্বির--থবিরা-_হাবিরা-_ 

হাবিড়া | থুবডী দেখ)। বৃদ্ধ ও শ্ববির 
( পুং স্তর) থুর-থুরিয়। বুড়া'''এত বুড়া যে, 

থর্-থর করির। কাপে। (স* স্ববির হইতেও 
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আসিতে পারে)। বুড়া-'ধাতু. বুড়াই_ 

বুড়া হই, প্রাঃ--গাছ বুড়াইয়া গিয়াছে । 

বুড়ানা। (বুড়া-উ পরে আ রাচের 

উচ্চারণে ও হয়। বুড়া__বুড়ে! | এই হেতু 

শুনিতে বুড়োমি, বুড়োপনা, বুড়োন। 

ইতি )।.বুড়ী...ষা. শিশু কন্ঠার নাম 

(আদরে। তু* পাকা)। বড়াই বুড়ী-..(বোধ 

হয়, বড়াই বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত, বৃদধ!। বড় 

দেখ)। যে শিশু কন্যা বৃইৎ বস্ত্র পরিয়। 

বৃদ্ধ! সাজে ( কীড়ায় )। 

বুড়ী...্য, (স* বোড়ী। ও* ম* বোডী)। 

এক পণের চতুর্থাংশ ব! পাঁচ গঞ্ডা | বুড়ী- 

কষা...বুড়ী গণনা । বুড়ীকিয়া, বুড়কিয়া 

'*ষ্য, (বুড়ীক+ইয়া। তু* শতকিয়। )। 

বুড়ী সম্বন্ধীয় গণিত, যথা ৫ গণ্ডায় ১ বুড়ী, 

৪ বুড়ীতে ১ পণ। বুড়ীতে চতুর কাহনে 

কানা-_এক বুড়ীর প্রভেদ ধরিতে পারে, 

কিন্তু কাহন কাহন প্রতেদ ধরিতে পারে না 

(আলালের ঘরে ছুলালে )। 

বুড়ী...ফ্য. কাপাসের জাতবিশেষ। (কাপাস 

দেখ)। র 
বুঢ়া..'বুড়া | স্ত্রী বুট়ী। (প্রাচীন'বা')। ৰ 

বুদ্ধ (গ্রা”..'য্. ( স* বুদ্ধি )। বুদ্ধি, গাঃ-- 

দে হৃহস্পতি। 

বুদ্ষিমন্ত-''ণ. বুদ্ধিমান, প্রাঃ শ্ীচৈতন্তের | 

অভিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান (চৈঃচ:)। 

: বুদ্ধি-শুদিধ -'যা. (স* শুদ্ধি__সংস্কার)। 

জ্ঞান ও সংস্কার (প্রায় সহচর শব, গাঃ-- 

ুদিধ-..যা. (স')। জ্ঞান, মতি, ধী, অভিপ্রায় । ূ 

বুধি (গ্রা*':“ষ্য. (সং বুদ্বি। আপা' ও* শ্রা')। 

বুদ্ধি, গ্রঃ-জ্ঞানদাস)। 

বুন গ্রা")''বইন। (স্বানবিশেষে ভাখ।)। 

বুন...ধাতু, (সঃ বপন হইতে বঅন-_বন -. 

বুন। স* বপ ধাতু ক্ষেত্রে বীজপ্রক্ষেপণে। 

স* বে ধাতু বন্ত্র নির্মাণে। বপ ধাড় 
হইতে বপন, বে ধাতু হইতে বয়ন। কিন্ত 

বোধ হয় পরে বপন অর্থে বয়নও য়া 

ছিল। বপন-_বঅন-বয়ন। এই হে 
বপনী-_তাঁতীর মাকু ; তস্তবায় তত্তবাপ 

_ছুই-ই পাওয়া! যায়। বা*তে বুন ধাতুর 
দুই অর্থ। ও* বুগ ধাতুর এই বৃপ। হি* বো 

ধাতু বপন, বিন ধাতু বয়ন) ম* বাফ ধাতু 

ৰপন, বিণ ধাতু বয়ন)। বুনি-_ক্ষেত্রে বীজ 

প্রক্ষেপ করি; তাতে বস্ত্র নির্মাণ করি, 
জালাদি নির্মাণ করি। বোনা, বুন!। বুনন 

শষ. বীজ প্রক্ষেপণ, তস্ত,সস্তান। বুমনি 
.-*ষ্য, বোন! কর্ম, বোৌনার বেতন। বুনাট, 

বুনট..'ষা. ( ও* বুগাট ৷ হি* বিনাই। বুম! 

+তি-_বুনতি-_বুনাটি-_বুনাট )। তত্ত- 

বয়ন, বস্ত্রের তস্ত;র নিবিড়ত! | বোনা '' 

ধাতু. (বুম ধাতু আস্তে) । বোনানা। 

বুনো, বুন1.''ণ. (বন+-উয়া-_বনুয়া _বুনো। 

বুনা )। বন্ত, গ্রাম্য নহে) অসত্য "যা 

অসভ্য জাতি। বুনোটিয়া.'ণ. (বুনো+ট 

+ইয়া)। ঈষৎ বন্ত। 
বুরুজ...ব্য. (আ* বুর্জ । বঙ্ুবচনে বুর্জ)! 

গোলাকার ক্ষুদ্র মন্দির, যেমন মসজিদের 

উপর; প্র, পোতা। 

কিঞঝিৎ কহিনু নিজ বুদ্ধি শুন্ধ মত (ভাঃ)। | বুঝুল...ব্য. (সঃ বৃদ্ধাঙ্গুল )। বুড়া আঙ্গুলের 

কুবুদ্ধি 'কুমতি। কুকার্ধ | সুবুদ্ধি.'নুমতি, 

নুকার্য। 

বিস্তার পরিমাণ, এক ইঞ্চি। (৩ যবে এক 

বুৰুল। মাপ দেখ )। 
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বুরুষ..'ষ্য. ( ই* 101831,)। লোমাদি-নিমিত 

মার্জনী; মার্জন। মাথা-বুরুষ 'কেশ- 
মার্জনী । জু হা-বুৰুষ-''জুতার ধূল! ঝাড়িবার 
মার্জনী; যে ভুতা বুরুষ করে। 

বুল ''ধাতু, (স* বল ধাতু সংবরণে, সঞ্চুরণে-- 

গণদর্পণঃ। এই বল ধাতু সকলে স্বীকার 
করেন না। বোধ হয় স* বৃধাতু রুপাস্তরে 

বলল ধাতু। ইহার সহিত স* বল ধাতু জীবনে 

হিংসায় মিশিয়া গিয়াছে। তৃ* স* বুল 
বুড ধাতু সংবরণে, মজ্জনে | ম* বুজ্যকা» 

1 

তেল বুক্/_শিথিল, বুল্তবুক্তা--কলে 

লেপন | ও* বুল ধাতু )। বুলি-_ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করি, বৃথ! ভ্রমণ করি, প্ঃ--পলাইতে 

নারে হংস বুলে শুস্তভরে (শৃং পুঃ), তার 

সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিতানন্দ ( চৈঃ চঃ), 
ভিক্ষা মাগি বুলে ঘরে ঘর (কবিকঃ), সকল 
ফুলে ভ্রমরা বুলে কি তাঁর আপন পর 

(জ্ঞানদাঁস), পাঠার্থে ভ্রমণ করে বুলি দেশে 

দেশে (মাঃ), ছেলেটা! রোদে রোদে বুলয়। 
বেড়ায় (বর্তমান রাট়ে )। বুল, বোল ॥ 
বুল". "বুথ! ভ্রমণ, াঃ--বথা তথা বুলা চলা 

মগ্ডল গ্রামে বাটা (কবিকঃ)। বুল! কুকুর .' 

পোষা নহে, যে কুকুর স্বেচ্ছায় যেখাঁনে 

সেখানে খাইয়া বেড়ায়। বুল।-.'ধাতু. (বুল 

ধাতু আস্তে)। বুলাই--শিথিল ভাবে 

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাই, পাঃ--খাইয় গ্রসাদ 

ভাত মাথায় বুলায় হাত আচার বিচার নাহি 
তার (ভাঁঃ। বুলান! ॥ পরের মাথায় হাত 
বুলানা-পরের মন্তকে হস্ত ভ্রমণ পূর্বক 
আশীর্বাদ করিয়। তাহার মাথায় বায়ভাঁর 
অর্পণ । 

বুবুল, বুলবুলি 'ষা, (আ* বুল্বুল। হয় ত| 

বা" বুল ধাত মিশিয়া নামটি এত প্রচলিত 
করিয়াছে। বুল্বুলি চঞ্জল )। +লাখাশ্রনী 
বর্গের পক্ষীবিশেষ। অনেক জাতি আছে। 
পুং স্ত্রী এক বর্ণের। পা ছোট, প্রায়ই ঘাড়ে 
কয়েকট। পালথ উচা হইয়! থাকে । পু স্ত্রী 
জোড়া জোড় থাকে, বাগানে আসে 
ফল খায়, মিষ্ট শষ করে। লোকে কয়েক 
জাতি পোষে। কয়েক জাতি মাঠের শন্ত 

খায়,এই হেতু ছেলে-ভূলানা ছড়ায়, _-বুল- 
বুলিতে ধান থেয়েছে খাঙ্গন! দ্রিব কিসে। (১) 

লাল বুল্বুল লোকে এই বুল্বুল পোষে। 
ইহার মাথা ঘাড় গলা বুকের সম্মুখ চকচকা 
কাল, উদ্দর ও পুচ্ছের অধোভাগ ঘোর লাল 
(10191085163 08106911919 )। ইহার 

মাথায় শিখ! থাকে না। (২) সিপাই বুল-বুল 

:**ইহার লাল দীর্ঘ শিখ! থাকে বলিয়া! নাম। 
পক্ষপ্রাস্ত গোলাপী । (৩) শা বুল্-বুল..“শাখা 
শরয়ী কীটহারী (8180156 77০8011. 

19131915079 08150191)। এই বুলবুল 

বৃহৎ হয়। দেখিতে চুটকীর তুল্য । (চুটকী 
দেখ)। মাথায় শিখ। বা. চুড়! আছে। 

চঞচ, বড় ,মাঝে স্কীত। উড়িতে উড়িতে 
পোঁক| ধরে । কর্কশ শষ করে। ছানা খয়রা, 
কিন্তু, বড় হইলে শাদ। হয়। 

বুলি ''ষ্য. (বোল, বলধাতু দেখ)। ভাষা, 

ভাষার শব্দ; ভাথ|) শিক্ষিত পাখীর শব, 

পাখীর ডাক। 

বুলু ব্'''ষ্য. ( ই* 0186 )। নীল রঙা । 
বুহিত-''ব্য, (স' বহিত্র। ও* বোইত)। 

বাঁণিজ্যপোত, প্রঃকবিকঃ। বুহ্তাঁল 
'**ষ্য. (বুহিত+আল)। বাণিজ্যপোত স্বামী, 

সওদাগর, তঃ--কবিকঃ। (অপ্রচলঃ)। 
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শী শশী 
বুট .'ষ্য. (ই* ০০$)। পাঁটাক বড় ভুতা। শব বিযুন্তু শবের আকারেও প্রয়োগ 
বুট...বুট দেখ। হয়। 

বৃতি (গ্রা* বিত্বি)-'“ষা. (স* বত্বি)। বিবরণ ) | বেং.'বেঙ্জা দেখ। 
জীবিকা) ব্যবহার) নির্দিষ্ট কালে ব! উপলক্ষে | বেজ, বেঁঅ "যয. (স* ব্যাম)। ছুই হাত 

দেয় অর্থ; প্রবর্তন! ছাত্রবৃত্ি ''ছাঝ্জের | পাশে বিস্তৃত করিলে ছই হাতের অলি, 

তরণ নিমিত অর্থ, ভরণ্য। রাত পর্যন্ত যে বিস্তার। চারি হাত গরিযাঁণ। 
বুথ। (গ্রী* বিথ1, অ-বিথা) '"ব্য. (সং বুথ )। (তু* ই* 90)010-6 চি৪6)। 

নিক্ষল, নিরর্থক | (স*তের মতন বা"তেও | বেঅতি..ফ্য. (স* বৃতি হইতে)। তোড়া 

প্রায় বিশেষণ )। জালের মতন দীর্ঘ জালবিশেষ। এই জা 
বুন্নাবন...ব্য. (স' বুন্দাৰন)। মথুরার সমীপশ্থ | নদীমুখে রাঁখিয়! মাছ ধর! হয়। 

বনবিশেষ ও গ্রামবিশেষ | বৃন্দাবনী..'ণ. ; বে-আইন...ষ্য. (ফা* বে+আইন )। আইন 

(বৃন্দাবন +-ঈ )।বুন্দাবনে নিগ্লিত।"'ষ্য. | নহে যাহা। বে-আইনী-.'ধ. আইন 
বুন্দাবনে নিগিত কৃষ্ণনামাবলীযুন্ত বন্ত্র। বিরুবধ । 

ৃষ্টি..য্য, (স' বুষ্টি)। জলবর্ষণ) বর্ষণ, | বে-আকেল:''ণ. (ফাঁ* বে+আকেল দেখ)। 

পঃ__ পুশ্বৃষ্টি। বৃষ্টি-বাদলা..ফ্য. (সহচর | নির্বোধ । বে-আকেলী-..ণ. নিবুবিধিজনিত। 

শব্দ) ।বর্ষা-বাদলা | মুষলধারে বৃষ্টি ''ধান্তাদি] বে-আকে ল-'ষ্য নিবুর্ব্ধিত]। 

কুটিবার মুল যত মোট! ও ভারী, তৎ্তুলা ; বে-আড়া, বেয়াড়া-.'৭. (ফাঁ* বে+আড়া_ 

ধারায় বৃষ্টি। (জল দেখ) । _. বিস্তার)। বিস্তার সীমার বহিভু তিনাসথটি। 

বৃহস্পতি (থা* বিস্পতি) .'ষ্য. (স* বৃহস্পতি)। : বেআদব-"'ণ. (ফা* বে+আদব দেখ)। 

স্রগুরু দেবতা; গ্রহবিশেষ। বুদ্ধিতে | অশিষ্ট। বে-আদবি...ষ্য. অশিষ্টতা। 

বৃহস্পতি ... বৃহস্পতি কৃত নীতিশান্ত্র : বে'আন্দাজ...ণ. (ফা* বে+আন্দাঙজ দেখ )। 

প্রসিদ্ধ, দেই নীতিকার বৃহস্পতির তুল্য] অন্ুমানবিবুদ্ধ, অপরিমিত। 

বুদিবমান। একাদশে বৃহ্পতি-'.ফলিত | বে-আবরু'*ণ' (ফা* বে+আবরু দেখ)। 

জ্যোতিষ মতে অতি শুভ কাল। (লগ্নরাশি : উলঙ্গ, উন্ুত্ত। বে-আববু করা_জ্ঞ 

হইতে একাদশ রাশিতে বৃহস্পতি গ্রহ হানি করা, ধর্মনীশ কর । 

আসিলে গ্রাণ্ত হয়)। | বে-আরাম, বেয়ারাম.'ষ্য, ( ফা” বে+আরাম 

বে রা" ব্য. বিবাহ বিয়া দেখ ।বে-দানী ! দেখ । স* বি+আরাম_ব্যারামও মনে 

:**ষা, বিবাহে দান পায় যে। হইতে পারে। কিন্ত; স* আরাম অর্থে 

বে.'"ব্য, (ফা*। স' ৰি)। শের পূর্বে আরোগ্য নাই)। রোগ। বেআরামী, 

হইয়। নিষেধ বৈপরীত্য বুঝায়। যথা, | বেয়ারামী *'ণ, রোগগ্রত্ত। 

বে-কাঁব-_কর্মশৃন্ঠ, বে-আইনী-আইন- | বেইজ্জৎ্'*গ. ( ফা" বে+ইজ্জৎ দেখ) 

বিরুদ্ধ । বে, বি পরবর্তন হয়। বে-যুন্ত; লজ্জারহ্ত, নটধর্ম। বে-ইজ্জতি "জজ" 
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হানি, সন্ত্রমনাশ | বে"ইজ্জতী...ণ, লজ্জা 
হানিকর, অপমানজনক । 

বেইকতিয়ার, বে.একতার..'ণ. (ফাঁ* বে+ 

ইকতিয়ার দেখ )। অনায়ত্ত। 
বেইমান'**গ. (ফা* বে-ইমান )। অক্ুতজ্ঞ। 

বেইমানি..ষ্য. অক্ুতজ্ঞত! | বেইমাঁনী ..ণ. 
অক্কৃতজ্ঞের যোগ্য । 

বেঁউচ, বেড্চ, বৈচ...ষ্য. (স* বিকঙকত-_ 

অঃ। ব্বিভিঃ পক্ষিভিঃ কঙক্যতে গম্যতেইসৌ 

বিকঙকতঃ-_-অঃ টীঃ| বোধ হয় ব্বিকণ্টক 
হইতে। মাণিকে বেঙ্চ, রাছ়ে প্রায়ই 
ভেউচ, ও* ভইঞ্টি কোল্তি)। কণ্টকশ।থ 
ক্ষুপবিশেষ (18008168 181001)101)1) | 

কখন কখন ছোট তনু হয়। কাঠ ঘন দৃট 
(এই হেতু পুর্বকালে হোমপাত্র হইত। 
অমরে এক নাম অবাবৃক্ষ )। শাখা কণ্টকে 
পরিণত হয় । গাছে গ্রস্থি আছে বলিয়া এক 
স* নাম গ্রশ্থিল (অঃ)। ফুল পীতবর্ণ; ফুলে 
দল নাই, শীতকালে ফুটে। পুং স্ত্রী গাছ 
পৃথক জন্মে। পাকা ফল অস্মধুর, কৃষ্ণবর্ণ, 
মান্ষভক্ষ্য । গ্রামে ও অরণাপার্থে পতিত 

প্রায়ই শু কঙকরতূমিতে বন হইয়! জন্মে । 
শীতকালে পাতা ঝরিয়া পড়ে। 

বউড় কাশ..'বাশ দেখ। 
উহু গ্রা')..'ষ্য, (স* বেশ্তা। ৰ উচ্চারণ 
হইতে উ। ও* গ্রা" বেউশ্তা )। বেশ্তা 

ব-ওকুফ, বেকুফ, বেকুব."*ণ. (ফাৎ বে+- 

ওকুফ )। নির্বোধ । বেওকুফি, বেকুবি-“'ষ্য, 
নিবুদ্ধিতা। বেওকুফী, বেকুবী...৭. 
নির্বোধের যোগ্য, যেমন কাঁজ। 

ব-ওজর''ণ, (ফা* বে+ওজর দেখ)। বিনা 
আপত্তি । 

বেওয়া-'“ষ্য. (ফা* বে-বাহ। স* বিধৰা )। 
বিধব!। 

বে-ওয়ারীশ.'৭. (ফা* বে+-ওয়ারীশ দেখ)। 
অধিকারীহীন। বে-ওয়ারীশী.'.ণ. বে- 
ওয়ারীশ। 

বেওরা-. “যা, (স* বার্ত।। ও* বেউরা, হিং 
বৌর| )। বার্তা, সংবাদ । ্ 

বেকত'"'ণ,. (স* ব্যন্ত)। ব্যন্ত (প্রাচীন 
পদে )। 

বেকস্গর ''ণ. (ফা* বেকসুর দেখ)। 
নির্দোষ। 

বে-কায়দ'''ণ. (ফা* বে+কায়দ! দেখ)। 
অনায়ত্ত, আয়ত্তির বহিভূর্তি। 

বে-কার."'ণ. (ফা* বে+কার-্কার্য)। কর্ম- 
রহিত। 

বেঁকী-'“ষ্য. (স* ব্তঙক হইতে )। নারীপদের 
রুপার বাকমল। 

বেকুব'"'বে-ওকুফ দেখ। 

বে খরচা''"ণ. ( ফা" বে+খরচ দেখ)। ব্যয় 

নাই যাতে। 

বেগ'''ষ্য. (স* বেগ )। শীঘ্রতা) প্রবাহ; 

মলমৃত্াদি নিঃসরণ চেষ্টা) আয়াস। 

বেগ-'*ষ্য. (ই* 082) থলী। কার্পেটের 

বেগ.''গালিচার থলিয় | কেনম্িসের বেগ 
'*মোট! কাপড়ের। মনি বেগ..টাকা 
পয়সা রাখিবার ছোট বটুয়া। 

বে-গতিক.*ষ্য. (স* ৰিগতিক )। অন্ুপায়, 

পঃ--বেগতিক দেখিয়া চম্পট । 

বেগম “'্য. ( তুকী। বেগ--প্রভু)। ধনবান্ 
মোগলের ভার্ষা । 

বেগপুরা' ''নেবু দেখ। 

বেগর "৭ (ফা* বে+ৰটগৈর ও গৈর দেখ)। 
দি 55 
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হীন, ব্যতীত, বিযুন্ত, গ্রঃ--বেগর-পাঁড়-- 

যে কাপড়ের পাড়ি নাই। | 

বেগার...ষ্য. ফা*)। বেতন বিন! কর্মকার (স 

বিষ্টি। বেঠা দেখ)। বেগার খাটা__বিনা 

বেতনে অনিচ্ছায় শ্রম করা, প্াঃবেগার 

খাঁটিতে জান (ভাঃ)। ভূতের বেগার থাটা-_ 

ভূতের কাঁজ ঠিক নাই। ইহ! হইতে অব্যবস্থায় 

কাজ কর! । বেগার ঠেলা-যেন বেগার, 

এই বিবেচনায় কাজ করা । বেগার-ঠেলা 

কাজ '.আননচ্ছায় যেমন তেমন করা কাঁজ। 

বেগার দেওয়।--বেগার হওয়া । বেগারের 

পুণো (কিংবা, দৌলতে) গঙ্জাক্নীন_বেগাঁর | 

দিতে গিয়। গঙ্জান্নান লাভ। ( পূর্বকালে 

দুরবর্তী গ্রাম হইতে গঞ্জান্সানে আসা সহজ 

ছিল ন|)। বেগারি-..ফ্য. বেগীরের কর্ম। 

বেগাঁরিয়া, বেগার্যে..*ণ. (বেগার+ইয়া)। 

--বেঃ কাজ । 

বেগুন."'ষ্য. (স* বাতিজ্াণ, ব্বাতিষ্ঞান। যথা, | 

বার্ত। তু ৰর্তনে ব্াতিগ্াণে কৃষাছ্াদস্তয়োঃ 

_ মেঃ । মেঃ-তে অন্ত নাম ববার্তাক বাতিগ 

বা । অমরে, বার্তাকী। বার্তং নিরাময়ং । 

করোতি_অঃ টাঃ। অন্ত স* বৃপাস্তর 

ার্তাকু, বাতিগম,ব্ান, তৃস্তাকবস্তাকী। 

বাতিীন--শইগান__বাইগন-ব্যাগন__ | 

বেগন। গুণ শব্ধ মনে হইয়া বেগুন 

শুং পুঃ বাগন। কৃত্িঃ বাগুন। কৰিক£ 

ব্গন। মৈমনসিংহে বাইগান, বরিশালে 

_ ৰাইগুন, চাটিগীয়ে বাইঅন। বাইগণ ? হি* 

বৈগন বৈষ্ান? ম* বৈগণ বৈগন ৰাজো ) 

তেলুগু বঙ্গ ফা* বাদগ্তান )। কৃষিজাত 

গ্রসিধ ফলশাকবিশেষ (18৪8-0িঘ 

8117]91 )। অভিজ্ঞ ককষক বার মাস বেগুন 

ফলাইতে পাঁরে। তথাপি শীতকালই ফি, 

বার সময় । কতকাল হইতে বেগুনের কি 

হইতেছে ; আশ্চর্য অদ্যাপি বিষমুক্ত হয় 

নাই! বিষ হেতু বেগুন কীচ। থাইতে পার 
যায় না। বিলাতী গোল আলুও এইবূপ। 
বেগুনের অনেক জাত আছে। কিন্তু; জাত 

স্বায়ী নহে। বেগুন গাছ (30191 

[061078৩119 )। দেখিয়া ফলের আকার 

প্রকার অনুমান করিতে পারা যায় না। (১) 

কুলী-বেগুন ''(স* কুলী, কুল্যা-_বৈদ্যাক)। 
লম্বা প্রায়ই বীক! (এই হেতু সং নাঃ 

ৰঙা ?)। ইহার গাছ (5. 170101৩18, 

ড৪1, 25০8191)0 ) কণ্টকময় ( এই 

হেতু অমরে বেগুনের এক নাম সিংহী)। 

এই বেগুন প্রায়ই নীলরন্তু। (২) এলোকেশ 

ৰা মুত্তুকেশী নামে এক জাত আছে। কেশে 

তুল্য কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কলিকাতা অরে 

আধুনিক নাম হইয়াছে। পুর্বনাম নর 

বেগুন। কিন্তু, বন্তৃতঃ নীলরন্ত। বেগ 

শাদা, আগীত-রন্ত ও নীলরন্ত বর্ণ হা 

বঙ্জাদেশে রন্তুবর্ণ বেগুন দেখিতে পাও 

যায় ন।। (অমরে এক নাম হিউুলী- 

হিগুলবর্ণ বলিয়)। মুন্তুকেশী বেগুন 

অগ্ডাকাঁর; (এই হেতু ই* নামঃ 

0181) । দৃষ্টান্ত, বেগুন-ক্ষেত, বেশ 
বাড়ী করা--বেগুন এত ফলে ধে। তব 

গৃহস্থ প্রতিপাঁলিত হইতে পারে। ইহা হইযে 

আয়ের পথ বরা। দৃষটাস্তে। বেগুনসে 

বদলে মূলাক্ষেত করা-বেগুন বারমা 

ফলে, মূকা অল্প দিনেই শেষ হয়। উপমা! 

তেলে-বেগুনে জিয়া উঠােগুন : 

তাক খাইতে পারা যায় না। বোধ ₹ 
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ভাজপির্বজন-প্রসিদধ বলিয়! এই উপমা। 
বীচিয়া, বাচ্যে বেখুন-""বীজবহুল পাঁকা 

বেগুন। বেগুনা, বেগুনিয়া'.'ণ. (বেগুন+ 
আ,+ইয়া)। বেগুন বর্ণতুল্য, নীলরন্ত 
বর্ণ (08101, ৮10166)। বেগুনী--'ষ্য. 

বেগুন চিরিয়া বেসন মাখাইয়া ভাজা । 

বেগুন-পোড়।"""আগুনে গোড়া বেগুন। 

(৩) গোট-বেগুন-'ষ্য. বেগুন গাছ তুলা 
গাছ, কিন্ত মানুষের সমান উচা হয় (5018- 
11010 0015010) )| পতিত ত্বানে জন্মে। 

পাতার শিরায় কাট! নাই। ফুল শাদা; 
ফল ছোট ছোট গোল। এই হেতু নাম 
গোল- গোট বেগুন। পূর্ববর্জোর (8) রাম 
বেগুন (১. /০%) প্রায় এইবুপ | কিন্তু, 
ইহার গাছ ছোট, পাতায় কটা থাকে, 
ফল বড় বড়। (ব্যাকুড়, কণ্টকা রী, অরশা, 
গুড়কামাই দেখ )। (৫) বিলাতী বেগুন, 
লাল বেগুন..'বঞ্জানাদিবর্গের বিদেশী 
লোমশ কষিজাত শাকবিশেষ (]./00- 
061510010 69০81017110, 06 (01708- 

(০)। পাতা! কাটা কাটা । ফল পাঁকিলে 
লাল হয় এবং রাঁধিলে অগ্বল হয়। শীত- 
কালে ফলে। 

বেউচ'''বৈচি দেখ । গ্রঃ-- কবিকঃ। 
বেওক...ষ্য. (ই* 0801 )| উদ্দেশ্তবিশেষে 

ন্যস্ত বহু জনের অর্থ; টাকা শুদে জমা 
রাখিবার আপিশ; টাক জম! লইবার 
কোম্পানী । সেভিং বেউক...(ই* 8৪%17%3 
0801: )। উদ্বৃত্ত টাকা শুদে জম! রাখিবার 
আপিশ। বেঙকার...ফ্য. (ই* 081101)। 

বেণ্েকর স্বামী, শ্রেঠী। 
বরা, বেং বেউ্''ষ্য, (স* ব্যঙা। যথা, 

বাজ্জো ভেকে চ হীনাঞ্জো-মেঃ। ও, 
বেষ্া, হি* বেঞ্জা, ম* বেড়ুক--ম* মণ্ডুক)। 
উভচর প্রাণীবিশেষ (009. 1২2171098 )। 

বেঙ্াছি...(বেঙ্জের ছা! হম্বার্থে বেঙাছী, 
বেঙ্গাছি)। বেঞ্জোর ছ! যখন জলে মাছ্রে 
মতন জীবন ধারণ করে। বেঞ্জের অনেক 
জাতি আছে। এখানে কয়েক জাতির নাম 
করা যাইতেছে । (১) কোলা বেষ্জা-..অলে 
সবলে চরে। প্রায়ই ৮৯ আঙ্গুল হয়। কিন্তু 
কখন কখন আরও বৃহৎ হয়। প্রায় সবুজ, 
গায়ে কাঁল ফোট| থাকে (7২৪09 (121179)। 
(২) জলের ছোট বেঞ্জা প্রায় ২ আঙল বড় 
হয়। সবুজ লাল, গায়ে অবূর্দ থাকে। 
(৩) কট্-কটিয়! বেঙ, কুনো বেঞ্জ-..ঘরে 
থাকে; কোণে থাঁকে বলিয়া কোথুর়া-+ 
কুনো। চর্ম মণ, মাটিয়৷ বর্ণ। ঘরের 
গোক! পিপিড়া খাঁয়। কখন কখনও মাটিতে 
গর্ত করিয়া থাকে । পায়ের আঞ্জল জোড়া 
নয়। কট্কট রব করে বলিয়া কট্-কটিয়া। 
(8) গেছো বেঞা...গাছে থাকে । (৫)সোনা 

বেঞ্ঞা-.'সোনা বর্ণ ব! হলুদ! বর্ণ বলিয়া 
নাম। মাথারুপাশে হাড় উচা থাকে । পিঠে 
অবুর্দ থাকে, আঘাত পাইলে ক্ষীর বাহির 
হয়। ৮৯ আঙ্গুল পর্যন্ত বড় হয় (08. 

প্রবাথে, 

সাপের মাথায় বেঞ্া নাচানা-যার তার 

কর্ম নহে। বেঙ্জ-তড়ক1...বেঞ্জোর মতন 
লাফাইয়া পড়ে যে তড়ক1 বা বঞ্জ, গঃ-- 

বেঙ্গ তড়কা পড়ে বাজ বরিষে মুষলধারে 

জল (কবিকঃ)। 

3000 177918170900605 )। 

ব্যডী...ণ. (সং ব্যঙ্া)। হীনাঙা, বৌচা। 

''*্ষ্া, বিকলাঞ্জ হইয়। উপহাস, মুখভঙ্গি। 
ঠি 

টি 



নন | ৬৯২ ] 
সারার 

বাঙ্জায..'ণ. (স' ৰাঙ্গা)। ব্ঞ্জনা দ্বারা | বিশ্বাসে. নকুল বৈদ্য হইয়াছে যে, সাপে 

বোধ্য।-**ষা. ব্যঞ্জনার্থ। (বাচ্য এবং | কামড়াইলে সে নিজের চিকিৎস! করিতে 

লক্ষ্যার্থের বিপরীত )। পারে )। 

বেঙামা-বেঞ্গমী...ব্য. (স* বিহঙ্গম, বিহ- | বেজাত ''ণ. (স* ৰি-জাত)। জারজ) 
গঁমী)। উপকথার পক্ষী ও পক্ষিনী। ইহার! | জাতিচ্যুত। 

ত্রিকালজ্ঞ ছিল এবং মান্ুষের মতন কথা | বে-জায়''.ণ. (ফাঁ* বেজা)। অনাবশ্তক, 
কহিতে পারিত । অধোগ্য বিষয়ে কৃত, ওাঃ--বেঃ খরচ) 

বেঞ্গা-..যা. ( সং ব্যঙ্জা হইতে 1)। ফলশূন্য | বে-জার-'ধ. (ফা*)। কুপিত। অসন্তষ্ট। গ। 
শুষ্ধ কাপাস গাছ। বেজার বে্জার করা--দেহের অস্বাস্থয, 

বেজী...ণ. (সং পিঙ্ালা--পিত্তল | অন্য নাম | দেহের তৃপ্তির অভাব বোধ। 

্রা্মী--হেমঃ)। পিতল। বেউ্গা পিতল... | বেজারি-''ণ' (ফা* বে+জারি দেখ) জারি 
হরিদ্রার্ণ পিতল, গ্রঃ_সোণা রূপা নহে । না হওয়া। 

ৰাপা এ বেঙ্গা পিতল (কৰিকঃ)। | বেঁজি..'ষ্য. (1 স* বশ্ধন হইতে 1)। কচু 

বেষ্ঞাছি, বেগ্াচি...বেজ্গ দেখ । ওল হলুদ প্রভৃতির মুখী। 

বেচ...ধাতু. (স* ৰি-কী ধাতু হইতে দেশ-। বেজী.''বেজ দেখ । (রাছ়ে নেউল)। 
ভাষায় বিক ও বেচ ছুই ধাতু আসিয়াছে । , বেঞট--'ষ্য, (ই* 99০%) বিচারকের আমন, 

তু" পাকানা পচান! | বা" বেট ও* হি* বেচ |. বিচারক । বেঞ্ডি-''ষা. (ই* 1010))| 

মণ ৰেচ-ব্যয় কর1)। বেচি_বিকৃয় | দীর্ঘ কাষ্ঠাসন। 
করি, গ-_বেচয়াছি মাথা (চৈঃ চ£)। ! বেট, ব্যাট'''ষা. (ই* 1১86)| বলমারিবার 

বদ 

বেচা ॥ বেটা-কেন।.'বিকুয় ও ক্য়। রথা ৃ কাষ্ঠিপট্ ) 

দেখা আর কলা বেচা-এক সঙ্জো বেটন, বেটম-..ষয, (ই* ৪৮০1 )1 সনু 

দুই। বেচা...ধাঁতু, (বেচ ধাতু আস্তে)। ছোট কাঠ, কাষ্ঠথণ্ড যদ্থারা খাটের তন! 
হয়।...(ই* 08008 )। বস্তা বাধিবার বেচান| ॥ 

বে-টারা...ণ. (ফাঁ*। স* ব্রিচার)। দীন, মোট! কাঁপভ (হি বেটন)| বেটম বল 

হতভাগ্য । বে-টারী...প. (বেচার+ঈ-. | :.(ই* চ৪ ৪00 811)। বেট ও বল 

অনুকম্পায় )। বেচার। খেলা । 

বে-চীল, বে চাল...ণ. (ফা* বে+চালি দেখ। ৷ বেটা...যা, (স+* বীত-_প্রস্থৃত | হি" ম*)। 

স* বিচালি )] চালনের অধোগ্য। ৷ পুত্র | সত্রী' বেটা (হি* ম* বেটা )। কোন 

বেঁচে-বর্তে'-.( বাঁচি ও বর্ত ধাতু" দেখ)।। কোন ্বানে বিটা, €1£- মাঃ| বাপের 

বাচিয়া। ! বেটা বটে-_(বাপ-ধিনি বীজ বপন 

বেজ (প্রা)..'যা. (স* বৈদ্য । আসা")। বৈদ্য, করেন, বেটা-ষে জদ্মে। অর্থাৎ বিজন 

প্রাঃ কৃতি:) | বেজী-..যা. নেউল। (এই নহে)। যোগ্য পিতার যোগ্য পুন্র। (বেট 
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শবে মূল অর্থ অদ্যাপি লুণ্ত হয় নাই। 

এই হেতু বেট! শব্ধ গলিতে বসে )। 

বেট।-ছেলে-.'মেয়ে ছেলে নহে। (ছেলে 

দেখ)। বেটার ছেলে-''গাঁলিবিশেষ। 

সম্পর্কে নাতি হইলেও গালি। বাকা! বেট! 

সিপাইকা ঘোড়া কুছ নহে তো. থোড়। 

থোড়। (হি*)-যেমন বাপ তেমন বেটা, 

যেমন অশ্বারোহী সিপাই,তেমন ঘোড়া হয়। 

বেঁটে, বেঁট্যে.'ণ. (বেঁঠ্যে দেখ। কিংবা 

স* তত্ব হইতে। তু* হি* বিত্বিয়া_বা* 

বেঠ্যে )। দৃঢ় খর্বাকার। বেঁট্যে-থেট্যে "৭. 
(খাট +ইয়।--খাঁটিয়!--থেট্যে )। দৃঢ় খর্ব- 

দেহ। 

বেঁটে-সেঁটে..'বাট ও সীট ধাতু দেখ । কিছু 
বণ্টন কিছু আত্মসাৎ করিয়া । 

বেট্যে, বাঁটিয়। ''ষ্য. (স* বট-রজ্জু হইতে )। 

শখের দোড়ী। জাল-বেট্যে' 'জাল বুনিবার 

শণের নবু দোড়ী। 
বেটো। বেতো-"ণ, (স* বাত+বা* উয়া-- 

বাতুয়।__বেঠো | কিংবা স* বীত--অসার" 
তুরগে_মেঃ। বীত+-উয়! __ বীতুয়।- 

বেটো)। বাতরোগগ্রস্ত, গঞ্জ], পা 

ঘোড় ছুটা বেটো৷ ঘোড়ার বাব! (টেকটাদ) 

--বেতো ঘোড়। অপেক্ষাও সরস । 

বেঠা-.'ষ্য. (স* বিষ্টি অঃ। ৰিষ্টি-বিনা 

বেতনে কর্ম, বিনা বেতনে কর্মকার । ও, 

বেঠি )। বেগার, পঃ-স্থুল দেখি বেঠা ধরি 

জড়-ভরতেরে (চৈতন্তমঙ্গল)। (অপ্রচলঃ)। 

বে-ঠিক...ণ. (ফা* বে+ঠিক দেখ )। মিথ্যা, 

অনুচিত, গাঃ-_মদ খাইয়া বে-ঠিক কথা 
ব্ল। ৷ 

বেঠ্ে, বেঁঠে "'ণ. (স* ব্ঠ- খর্ব- মেঃ। 

বঠ--বাঠ+ইয়।--বাঠিয়া _বেঁঠে)। খব 
8--কাল বামুন কট! শুদ্ত্র বেঠ্যে মুসল- 

মান। 

বেড়" "ধাতু, (স* বেষ্ট ধাতু । প্র।চীন বা, ও* 

হি" বেঢ়, ম* বিচ বেষ্ট ধাতু )। বেড়ি__ 

বেষ্টন করি। বেড় ॥ বেড়..ষ্য. বেষ্টন, 

পরিধি, দ্ধের, গা$--গাছের বেড়? বেষ্টিত 

স্বান, প্রঃ--বামুন-বেড়_যে বোষ্টত 

স্বানে ব্রাহ্মণের বাঁ। (তু ব্রাহ্মণবেড়িয়া, 
উলু-বেড়িয়। __ বেড়+ইয়া __ বেড়িয়া। 

হুগলীর নিকটবর্তী বাশবেড়্যে গ্রামযে 
গ্রাম বাঁশে বেষ্টিত। বংশবাটিকা-বাশের 

বাগ।ন নহে )। ভারতে, আসে লক্ষ্মী বেড় 

বান্ধে নাই--বেড়! বা বেন । বেড়া. ষ্য. (সং 

ব্রেষ্ট, বেষ্টক। ও* বাঁড়, হি" বাড়া বাড়--. 

স* ৰাট। যথা, বাটো! মার্গে বতিষ্বানে-_ 
মেঃ)। উদ্যানাদির বেষ্টন। (মণতেও বেড় 

বেড়া বেড়ী শব বা* সদৃশ )। বেড়া নেড়ে 
গৃহস্থের মন বোঝা--সজ্জাগ আছে কি না, 

পরীক্ষা করা। বেড়।-পাক..'ষ্য. বেষ্টন 

করাইয়। পাক বা ভ্রমণ। বেড়া-পাক বাণ 

'পুর্বকাঁলের এমন বাঁপ যাহা শত্রুকে বে্টন 
করিয়া ধরিত। বেড়া-পাক আগুন'""ষে 

আগুন ঘরের কিংবা পাড়ার চারিদিক বেষ্টন 
করিয়। ধরিয়াছে। বেড়া-''ধাতু, (বেড় 

ধাতু আস্তে )। বেড়ান! ॥ বেড়া-"'ধাতু, (স* 

বেষ্ট হইতে। বা* ও* বুল ধাতুর পদ পূর্বে 

ব্যবহার হইত )। বেড়াই-পথ বেষ্টন করি, 

ভ্রমণ করি। বেড়ানা | ( ভ্রমণ.শবের অর্থও 

ঘূর্ণন )। বেড়ী .'ষা. বেষ্টনী, হাড়ী ধরিয়া 

তুলিবার লৌহ বলয়, লৌহ-বলয়, প্রঃ-- 
চোঁরের পায়ে বেড়ী দেওয়া । 
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বেড়েল!.'-ষ্য.(স* বাট্যালকা-_-অঃ। অন্ত নীম 

বলা। বলতি সংবূণোতি। বাট্যামালীয়তে 
অগ্তত্রাপি চ দৃশ্তুতে, কিংবা ৰাটামলতি 

প্রকাশং গ্রাপ্পোতি_ অঃ টীঃ। কৃষিক্ষেত্রে 

না জন্মিয়া বাট_-পথপার্থ্ে জন্মে বলিয়া 

বাট্যালক | * নাম বঙ্বুল্জী। অনেকে 

ভুলে বা* বাঁড়ী-আমলা গাছ মনে করে)। 

জবাদিবর্গের ক্ষুপবিশেষ (5198 ০০10- 

(0118 )। পাতার গোড়া পানের মতন। 

পাত! সুক্স রোমশ। ফুল পীতবর্ণ। পাকা 

ফল ফাটিয়! দশ খণ্ড হয়। ২) লাল-বেড়েল 

..*(স* অতিবল1)। এ প্রকার কিস্তূ 

লালচিয়! গাছ (919 11701710160115 )। 

পাঁত। লোমশ, একারণ নিয়পৃষ্ঠ পাশুটা 

দেখায় । পাতার গোড়া পানের মতন নহে। 

পাকা ফল পাঁচ থ্চ হয়। ফুল আপীত, 

বর্ধাকালে ফুটে । (৩) শ্বেত-বেড়েলা-"'( সঃ 

মহাঁবল! )। লাল বেড়েলার জাতৰিশেষ (5 

1110100100118) ৬৪17 1170101901068 )। 

ফুল আপীত, শীতকালে মধ্যাহু সময়ে কুটে। 

পাতার তিন্টা শিরা স্পষ্ট। বঙ্গে অধিক 

দেখ! যায় না । ওড়িশা ও ছোট নাগপুরে 

অধিক । (৪) নাগ বেড়েলা..( স* নাগ- 

বল| )। গোরথ-চাউলা দেখ। 

বেড়্যে, বেড়ে (গ্রা') পণ (বড়+ ইয়া 

বড়িয়।-_বেড়্যে । হি" বটিয়])। উত্তম, 

পঃ--বেড়্যে লোক (প্রায়ই নিন্দিতার্থে)। 

বেঁড়্যে...ণ. (স* ব--হীনাজা_-মেঃ। হি 

বানা 1ইয়!লবীড়িয়া_ বেঁড়ো)। লাঙ্ঞাল- 

হীন, প্রঃ_+বেড়যে কুকুর। বাড়িয়া দেখ। 

বে-ভৌল-..ণ. (ফা* বে+ডোল দেখ)। 
ভৌল-শুদধ নহে, বিশ্রী । 

বেঢ়'“ধাতু, বেড় ধাতু দেখ (প্রাচীন বা+)। 
বে-ঢং, বে-প-''ণ' ফা" বে+ঢং, চপ দেখ)। 

অনু, বিশ্রী । 
বেণা...ষ্য. (স* বীরধ--অঃ| মূলের নাম 

উশীর ; হি* খস্থস)। ধান্তাদিবর্গের দীর্ঘায়ু 
তৃণবিশেষ (21791090601) 9008110303)। 

ঘন বন হয়। নিরূ্ল করা কঠিন। দৃষ্টান্ত, 
বেণা বনে মুস্তা' ছড়ানা_-বেণাবনে কিছু 

পড়িলে সহজে খুঁজিয়! পাওয়া যায় না। 

বেণ..ষ্য, (স* ব্বেণী হইতে। বিন ধাতু 

দেখ)। পআল খড়ের বেণী। তামুক 

খাইবার নিমিত্ত কৃষকে বেণাতে আগুন 

ধরাইয়। রাঁখে। 

বেণী ..ষ্য.(স" বেণী । ও"তে ৰেণী-_২ সঙ্থা 

অর্থে বহু প্রচলঃ)। ছুই সঙ্্য। প্রাঃ_ 

শঙ্খ বাজে বীণা বেণী (কবিকঃ)--এক 

জোড়! শঙ্খ ও বাণ! বাজে। (অগ্রচলঃ)। 

বেণী-বাঁতা ''কপাটের সম্মুখ ধারের কান্ঠ- 

পটা ষদ্বারা অন্ত কপাট আচ্ছাদন করে। 

( হি* বীণী বেণী, ও* বেণি )। 

বেণ্ে। বেণে "'ষ্য. (স* বণিকৃ_বাণিয়া_ 

বাণ্যা-বেণ্যে। কৰিকঃ বাণ্যা,ও* বণিআ, 

হি* বণিঅ| | সং বাঁণিজ+ইয়_বাণিআ 

_ সহজে আঁদে)। বণিক। ভ্ত্রী* বেখেনী 

( প্রাচীন রুপ বাণ্যানী)। গণ্ধবেণ্যে"" 

গণ্ধবণিক। সোনার বেণ্যে-্বর্ণবণিক। 

বেণ্যে-বউ...বণিকবধু। বেণ্ো-বউ গাধী 

অন্ত এক নাম হলুদবাবসন্ত। বস 

দেখ । হলুদাবর্ঘ, মাথ! কাল, ঠোঁঠ লাল। 

ডাকে "গৃহস্থের থোকা হউক। কেহ 

কেহ অন্ত পাখীকে বলে। এই গাখী 

সালিক পাখী গ্রদাণ। কাঁল শাদা, ঠৌঃ 



রি 

বা, পাঁথা ছোট । মাথার শিখা। উড়িতে 
উড়িতে মাছ ধরিয়া খায়। 

বে€-ষ্য, (ই? 0210 )। ইংরেজী বাদ্যকর- 
সম্প্রদায়। 

বেতু (রা). (স* ব্রত। নদীয়া বর্ত' 

বতৃ। হি* বর্ত। ব্রত হইতে বেত, যেমন 
গ্রতাব হইতে পেন্সাব, কুমে গ্রা* কেমে)। 

ব্রত। বার-বেত.'“বার-ত্রত। 

বেত "'ষ্য. (ম* বেতস--অঃ। অর্বাচীন সং 
বেত্র। ও* বেত, হি* বেত, ম* বেত, ফা' 

বেদ। বেতি জলপ্রববতাঁং গচ্ছতি বেতসঃ-_- 
অঃ টাঃ। বোধ হয় স* বে ধাতু বয়নে 
হইতে বেতস। জলসমীপত্য 'বিতস__ 

অন্থুৰেতস--অঃ। অঃটাকাকার বেতস শব 
নদীসমীপস্থ বেতস মনে করিয়! বুৎপত্তি ঠিক 
ধরিতে পারেন নাই। শর্বকল্পদ্রমেও বেতস 
অর্থে বেত নহে)। তালাদিবর্গের কণ্টকী 

(প্রায়ই) বল্লীবিশেষ (০8182103) | বেতের 
অনেক জাতি আছে। একজাতি সোজ৷ 

দশ বার হাত হয়। আপাঁম ও চাটিগায়ে 

আছে। সেখানে নাম কদ্দমবেত। বঞ্জা- 

দেশের মধ্যে আসাম ও ঠাটিগা বেতের দেশ 

বলা যাইতে পারে। অধিকাংশ জাতির 

পৃঙ্গমঞ্জরী অতি দীর্ঘ প্রাজনবন্ হইয়! 

বল্লীর আকার ধারণ করে। (বোধ হয় এই 

হেতু অমরে নাম ৰঞ্গুল! বিদুল)। কোথাও 

কোথাও বেতের কোমল অগ্র লোকে শাগ 

করিয়! খায়। কোথাও কোথাও (যেমন 
ওড়িশায়) বেতের ফল দরিদ্রে খাইয়া 
থাকে। এক এক জাতি অরণ্যে জন্মে, এক 

. এক জাতি নদীপার্ে জন্মে। ছাঁচি বেত 
নামক বেত (0, 07015) আর্ড 

বে-তাক, 

৮589 110108 
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জন্মে। এই বেত সবু। বড় বেত নামক 
বেত (0. %77118115 ) দীর্ঘ হয়, কিন্তু 
সবু। এক এক জাতি ৬০1৭০ হাত দীর্ঘ 
হয়। মধ্যভারত হইতে দ্ক্ষিণভারতে এই 
বেত (০. 70818 ) জন্মে। কিস্ত। মে 

জাতি বঙ্জদেশে দেখা যায় না। সরু বেত 
দিয়া দৌড়ীর কাজ (এই হেতু অমরে এক 
নাম রথা ?), চুপড়ী, পালি, পেড়া। শ্রাজন 
ও মোটা বেতের যষ্টি হয়। চীনের বেত 
নামক বেত মালয় দ্বীপ ও দক্ষিণ-চীন 
হইতে আসে। বেতা..'ধাতু, বেতাই__ 
বেত্রাঘাত করি। বেতানা ॥ বেতী...ব্য. 
(বেত+ঈ)। চের! বেত; চের| বেতের 
তুল্য তাল খেজুর গ্রভৃতির ঝৌটার দোড়ী। 
বেত-আছড়া'''দর্পৰিশেষ। (বেতের তুল্য 
সরু লা? ভারতে, বেত-ছড়া। বেতের 

ছড়া-_প্রাজন তুল্য বলিয়! ?)1 
বেত (প্রাণ). 'ষ্য. (স* বন্তু)। মুখ । (অশিষট)। 

বে-তদ্বির..'ণ. (ফা* বে+তদ্বির দেখ)। 

তদবির বা আয়োজনবিহীন | 

বেতন..'ষ্য. (স* বেতন )। কর্মের দক্ষিণ] । 

বেতন-ভোগী...ণ. বে্গোর নহে। 

বে-তর.''ণ' ( ফা" বে+তর দেখ )। বিপরীত 

প্রকার। 

বে-তাইন (গ্রা').''ণ. (ফা বে+ইং টাইম)। 

অ-সময়। 
বে-তাগ'''ণ* (ফা বে+তাক 

দেখ)। লক্ষ্যহীন, প্রসঞ্জাবহিতূ্ত, গঃ__ 
কথা বে-তাঁক হওয়া । 

বে-তাল:''ষ্য. (স* বেতাল) | পিশাচবিপেষ | 

তাল-বেতাল..'ছুই পিশাচের নাম।..'য্য. (সং 

লুক )। উপাধিবিশেষ। 
চা 
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পম 

বে-তাল.''ণ. (ফাঁ* বে+তাল দেখ )। তাল- 

বহিভূর্ত, তাল-বিরুদধ। বে-তালা.ধ. 

বেতাল, যে তালে আঘাত করিতে 

কিংবা যথাসময়ে কথা কহিতে পারে 

না। 

বেতী..'বেত দেখ। 

বেতো' "বাত, বেটো দেখ । 

বে-থাক-.ণ. (ফাঁ* বে+থাক দেখ )। শ্রেণী- 

বহিভূর্ত। 

বেধুয়া, বেখো-"'ৰাধুয়া দেখ । 

বেদ-..ফ্য. (স* বেদ )। শ্রুতি, নিগম? চারি 

অক । বেরদ-ব্যাস...ষ্. (স* বেদ-ব্যান )। 

ব্যাস মুনি। বেদ-ব্যাসের বিশ্াম_বেদ- 

ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি 

বহু শ্রশ্থের কর্ত!। একারণ তাঁহার বিশ্রাম 

অন্ন হইবার কথ! | ইহা হইতে, অনেক 

লিখিবার পড়িবার পর বিশ্রাম। বেদি, 

বেদী...ষ্য. (স* রেদি, বেদী )। মঞ্জাল- 

কর্মার্থ নিষ্সিত উচ্চ ভূমি । বেদী..'ষা. (স* 

ব্েদিন্)। বেদক্দ, পণ্ডিত, প্রাঃ দ্বিবেদী 

_নৌবে, চতুর্বেদী_চোবে । 

বেদনা..-ষ্য. (স* বেদনা, বেদন)। অন্কুভব ) 

£খ, গীড়া, গাঃ__ফোড়ার বেদণা । 

বে-দখল...ণ. (ফাঁ* বে+দখল)। অধিকার 

হইতে তাঁড়িত। 

বে-দম...ণ. (ফাঁ" )। শ্বাপরুদ্ধ । বে-দম মীর 

--এমন শ্রহার যে শ্বাস রোধ হয়। 

বে-দল-..ণ. (স* বিদল)। শত্র,পক্ষীয়। | 

শা, শ্রুপক্ষ। 
বেনু... (ফা* বে.দঝুর দেখ )। নিয়ম- 

বাহ, অনিয়ম। 

বেদাড়া.'ণ. ফা" বদ+আড়া। হি* বেদড়া। 

তু* স* বেতশ)। আঁড়নার বাহির, 
উচ্ছঙ্খল, বে-আড়!। 

বে-্দানা-.ণ. (ফা*)। বীজশুন্ত, দানা-দার 
নহে, প্রঃ পঞ্জাবে বে-দানা আঙ্জার পাওয়া 

যায়।...ষ্য. বীজহীন দ্াড়িস্ব। 

বেদ্যে-''ষ্য. (স* ব্যাধ হইতে ? বাদ্য? 

ইয়|?)। বায বাজাইয়া ভেলকি দেখাঁয 

জাতিবিশেষ | স্ত্রী* বেদেনী। (বাদির! 

দেখ )। 

বেদ্যে.."ষা, (স* বৈদ্য +ইয়1--বেদিয়া. 
বেদ্যে )। ওঁষধি সংগ্রহকারী জাতিবিশেষ। 
স্ত্ী' বেদ্যেনী । 

বে ধড়রকঁ..ণ. (ফা* বে+ধর ধাতু হইঠে? 
স* বিদ্ররক 1--ভয়শুন্ত । বে+স' ধাঁ 
__বা* ধাড়া, তুলা )। পরিমাণবহিভূতি 
অত্যন্ত, গ্রাঃ-বেঃ মীর, খরচ । 

বেধুয়া, বেছয়া, বেদে. 'ণ' (স* ৰিধৰা? 
উয়া--বিধবুয়া-_বিধুয়া-বেধুয়!। ও বেধ। 

1. বেধুআ)। বিধবা-জাত, বিধবা-গমনকারী; 
' গালি। 
বেঁধা-ফৌড়-..ণ. ( বিধ, ফুড় ধাতু দেখ)। 

৷ সোজান্ুজি না হইয়া কোণাকুণি | 
| বেনটা-. "যা. (?)। মুসলমান জাতিবিশেষ। 

| প্রাঃ নেয়াল বুনিয়া! নাম বোলায় বেনটা 
| -_কৰিকঃ1-."বনেটি দেখ। 

বে-নামী-'প. (ফা*)। অন্ত নামে। 

বেনারস...ফ্য. (স* ৰারাগসী-_ বরণবিপরধযে 

বানারসী, অপত্রংশে বেনারসী | ন* বার 

1 জ্বল, নস--নাপিক|। ছুই নদীর কিংবা এক 
নদীর ছুই শাখার মধ্যবর্তী স্থান) কাশী। 

বেনারসী...কাীতে নির্গিত। পদে 
শাড়ী। 
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বেনিয়ান.'*যা. (স* বণিক হইতে বেনিয়া )। রোদে বসিয়া মাছ ধরা এক বেবসা। (বাব- 
বণিক, পরে ইংরেজের দালাল) কোমর | সায় দেখ)। বেবসা-দার..'ফ্য. (ফা* দার)। 

পর্যন্ত লঙ্ব! চাপকানবিশেষ ; গেঞ্জি। 

বেনো''বান দেখ । 

বেন্নন.""ষা. ( স" ব্যঞ্জন )। অম্নার্দি ভোজনের 

উপকরণ, প্রাঃ_কন্কাবতী মাগো. ভাত 
ৈল কড়কড়া ব্যন্নন হৈল বাসি । ( ও*তে 

তেউন--স* তেমন? হি* বিঞন )। 

বেনো, বেনে'''বেণো দেখ। 

বেপ “ধাতু, ব্যাপ ধাতু দেখ । 

বেপরোয়া 'ণ. (ফা* বে+পরোর। দেখ )। 

নিশ্চিন্ত । 

বে-পর্দা...ণ. ফাঁ" বে+পর্দা দেখ)। ভুত্ত। 
বে-পসন্দ.""ণ. (ফা বে+পসনা দেখ)। 

অমনৌজ্ঞ, অমনোনীত। 

বেপার, বেপারী (গ্রা*)-"'ব্যাপার, ব্যাপারী 

দেখ। 

বে-পোট ''ণ. (ফা* বে+পোট দেখ)। 
অস্থবিধাজনক, গা£--বে; রাস্তা । 

বে-ফয়দা'''ণ. ফা বে+ফয়দা দেখ)। বৃথা । 

বেফীশ-'ণ ফা" বে+ফীাশ দেখ)। বশ্ধন- 

হীন, অসম্বণ্ধ। 

বে-বদল-''ণ. (ফা* বে+ব্দল দেখ)। 

পরিবর্তনহীন ; পরিবর্তন ন! করিয়া । 

বে-বন্দোবস্ত, বে-বন্দবস্ত ''ণ. (ফা বে+ 

বন্দোবস্ত দেখ)। ব্যবস্বাহীন, অব্যবস্থ! 

বে-বশ-"'প' ( স* ৰি-বশ )। অবশ, আয়ত্তির 

বহিভূর্তি। 
বে-বাক."'ণ. (ফা*। বে+বাক--্বাকি না 

থাকা )। সমস্ত । 

বেবসা (প্রা").''ষ্য. (স* ব্যবসায় )। উপ- 
জীবিকা ; অনুষ্ঠান, €ঃ-_খেয়ে দেয়ে রোদে 

ব্যবসায়ী। বেবসাদীরী.'*৭, 

যোগা, গ১--বেঃ বুদ্ধি 
বেভার, ব্যভার'.“ষা. (সণ্বাৰহার | ও* বেভার, 

হি*ৎ বেৰহার)। আচার, গ্রাঃ-রসের 

বেভার লুক! না যায় (জ্ঞানদাস)) প্রথা, 

সামাজিক বিধানে প্রদেয় দ্রব্য, গ্রঃ--ঘরে 

গিয়া আগে বলে কি দিৰি ব্যভার (ভাঃ)। 

(ও* বেভারী )। 

বেম"''বাও দেখ । বোম দেখ। 

বে-মন্কা.''ণ. (ফা* বে-মৌকা। আ* মৌকা'-- 
স্বান)। নিয়মবাহা, রীতিবিরুদ্ধ। 

বে-মজলিসী.'.৭. (ফা বে+মজলিস দেখ )। 

সভার অধোগ্য। 

বে-মনাসিব.''ণ. ( ফা" বে+-মনাসিব দেখ)। 

অপছন্দ। | 

বে-মানান,"'প. (ফা* বেমানান দেখ)। 

অ-সাজস্ত। 

বেমার..'ষ্য. ( ফাঁ* বিমার )। রোগ । বেমারী 

''*প. বুগ্নী। 

বে-মালুম'''প (ফা* বে+মালুম দেখ)। 

অগোঁচর ; ন জানাইয়া। 

বেয়াই..'ষ্য. (সং বৈবাহিক। ও* হি* সম্দী , 
_-স্* সম্বন্ধী)। জামাতার পিতা, পুত্রবধূর 
পিতা । স্ত্রী* বেয়াইন (বেয়াইনী--বেয়াইন 

_-বেয়ান )। 

বেয়াজ.-.ষ্য. (স* ব্যাজ )। ব্যাজ। প্রঃ 

(জান্দাস)। 

বেয়াড়।'"'ৰে-আড়া দেখ। 

বেয়াধি.''ষ্য, (স" ব্যাধি )। বাঁধি, প্রাঃ. 

প্রাচীন পদে, গ্রা* | 

ব্যবসারীর 

রি 
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বেয়ারা...ফ্য, ই* 66815 | বাহক, সংবাদ- | 

বাহক; বেহার! ( দেখ)। 

বেয়ারিং..ণ. (ই* 1681118)| যে বজ্র 

মাশুল পাঁওনা আছে। বেয়ারিং পোষ্টে'* 

বিনা মাশুলে, বিনা ব্যয়ে 

বেয়ে-চেয়ে...বাহিয়া-চাহিয়। | বাহ, চাহ ধাতু 

দেখ। 

বেরা, বের..'ধাতু, (বাহিরা ধাতু দেখ। 

বেরাই, বেরই--বাহির হই। বেরানা, 

বেরন! ॥ 

বে-রং'.ষ্য. (ফা বেন্ং-তাঁল খেলা 

দেখ)। অন্য রঙ্গ । 

বেরি, বেলি-.'ষ্য. (স* বেল1)। বেলা, সময় । ূ 

(প্রাচীন বা+)। ৃ 

বেরিজ...যা, (1 ফাঁ* বে-আরজ ? )। গণিতে । 

বিয়োগ, প্রাঃ-_শুভঙবকরী | 

বেরুনিয়.'ষ্য. (স* ভরণ 1+ইয়া_ভরণিয়া- 

বেরণিয়। | বাকুড়ায় বেরুন__বেতন)। কর্ম- 

কর, মুনিষ, গ্ঃ_কবিকঠ। (অপ্রচলঃ)। 

বে-রেআ...ণ. (ফা*)। সৎ যে উৎকোচ 

হণ করে না। 

বে.রোঁজগারী.-.গ. (ফা বে+রোদ্ুগার দেখ)। 

অর্থ উপার্জনে অক্ষম, কর্মরহিত | 

বের্দি-.ষা. (পতি ৩০৫6)। সবুজ রঙ্গ দ্রব্য। 

বেল..'ষ্য. (স* বিব-_-অঃ মেঠ। কণ্টকিতত্বাৎ 

ৰিলতি তিনন্তি_-অঃ টী£| অন্ত গ্রসিদধ স* 

নাম শ্রীফন। প্রীপপ্রয়ং ফলমস্ত--শ্রীফল-_ 

অঃ টীঃ। বোধ হয় বৃহৎ, কিংব! সুন্দর ফল 

বলিয়। শ্রীফল। তু* স* শ্রীপদ_্লীপদ, 

্ীপর্নী__গাস্ভারী বৃক্ষ । ও* বেল, হি* ম* 

বেল)। নারঙগাদিবর্গের শল্য তরুবিশেষের 

(4221৫ [021109103 ) প্রসিদ্ধ ফল 

। 

| 

; 
1 

ৃ 

র 

(881)। কাঠ আগীত খন, কাটার নয । 

পাত৷ ব্রিপর্ণ ৷ ফল গাঁছে ৮1১০ মাস থাকিয। 

্রী্ম আরস্তে পাকে। পাকা ফল হৃদাগণ্য। 
সযত্বে পালিত বৃক্ষের ফল বড়, আরণা ফল 

ছোট। আরপ্য ফলের বাঁজ বহু ও আঠা 
(প্লেন) অধিক। এই ফল নাকি ওষধে 
ছিতকর! ওঁষধধ ব্যতীত বিবঙ্লেম্সা অন্ত 

কাজে লাগে । চুনের সহিত মিশ্রিত করিয়া 

গৃহভিত্তিতে লাগাইলে বজ্জলেপ হয়, রো 
মিশ্রিত করিয়! প্রতিম! ও পটে লাগাইলে 

বর্ণ উজ্জ্বল হয়। ফল শেষ হইতে না হইতে 

নৃতন পাতা ধরে। তখন ষে ফল থাকে, 

তাহ বিস্বাদ হইয়া পড়ে। বেল গাছের 

শিকড় হইতেও নৃতন গাছ জন্মে। এইবৃপে 

কিছুকাল মধ্যে বেলের বন হয়। (বোধ হয় 

এই হেতু অমরে এক নাম মালুর-মলাতে 
আৰি.য়তে )। আরও অনেক গাছের শিকড় 

হইতে নূতন গাছ জন্মে)। বেল" 

.-ষা, (স* নাম বিবশলাটু, বিশ্বাপশিক1)। 

কাচা বেল কাটিয়া শুখাইলে বেলশুঠা। 

( স* শৃষ্ঠী_-শুখান। আদ] ): দৃষ্টান্ত, বের 

পাকিলে কাগের কি--কিছুই নয়। কারণ 

পাকিলেও বেলের খোল! কাক-চঞ্জর 

অভেদ্য। উহা হইতে অন্ভের সুখ-এরথ্য 
নিজের লাভ নাই। নেড়া ক বার বেশ: 

তলায় যায় -নেড়া মাথায় একবার বে 

পড়িলেই প্রচুর জ্ঞান হয়। রাই কুড়াে 

বেল করা--রাই সরি! বু একত্র করিতে 

না পারিলে বেলের তুগ্য পরিমাণ হয় না। 

বেল:.'বেলা, বেলী দেখ। 

বেল..'ষ্য. (ই, ৩11)। ঘণ্টা; ঘণ্টাকার 

লষ্ঠন। 



রে 

বেল...ধাতু, (স" ৰেল, বেল্প ধাতু চালনে )। 
বেলি-_-ময়দার লেচি প্রসারিত করি। 

বেলা ॥ বেলন, বেলনা''ষ্য. (স* বেলন 

_ভাবপ্রকাশে )। স্থল বতু্ল কাঠ, যাহা 
বারা বেলা যায় । বেলনী...ছোট বেলন!। 

বেলা-'"ধাতু, (বেল ধাতু আস্তে) ৷ বেলান! | 

বেলন-গীড়ী-..বেল্লন গীঠ। 

বেল..'ষ্য. (ফাণ। তু" স* বরী?)। সুত্র- 
জালে দিমিত পাড়ি (19০9)। বেল-দার''' 
ণ. যাহাতে বেল বসান| হইয়াছে। 

বেলক..'ষ্য. (?)।1 বন্দুক, প্রঃ-_ক'ৰিকঃ 

( অগ্রচলঃ )। 

বেলকামি (গ্রা" )-""ষা. (বালক+আমি )। 

বালচাপল্য। (বেল্লিক দেখ )। 

বেলগ''*'ণ. (স* ৰিলগ্র--বি-লগ--বেলগ। 

হি* বিলগ, মণ বেগন্যা )। পৃথক, 15. 

তাহারা ছুই ভাই বেলগ হইয়াছে__ 

পৃথকান। 

বেল-দার-''ষা. (ফাঁ* বেল-__-কোঁদাল)। 

কোদালিয়!। জাতিবিশেষ | স্ত্রী* বেলদারনী। 

বেলন, বেলনা'''বেল ধাতু দেখ । 

বেল-ফুল.''বেলী দেখ। 

বেল-মুস্তা, বেল-মোন্তা-.ণ. (আ* বিলমুস্তা)। 

স্বল পরিমাণ, মোট । 

বেলা-.'ষ্য. (স* বেলা । ও* বেন্। প্রাচীন বা" 

বেল, বেলি, বেরি। শৃং পুঃ-বেলে-_ 

সময়ে, ও* বেজ্ে)। সময়, প্রাঃ--সপ্ত ঘটা 
বেল! হ'ল) পক্ষ, প্রঃ-_নিজের বেল! আঁটা- 
আটি। যেল1“বেলি..'সময় থাকিতে, গ্রঃ-- 

বেলাবেলি আয়োজন করহ ইহার (ভাঃ)। 

অ-বেলা-'*ষ্য. অসময়, অপরাহ । বার- 

বেলা'''রবি সোমাদি বার জন্ত অশুভকাল। 

| ৬৯৯ | 
সার রররররাহরররররররারারারররতাররররররর। 

বেলা ভাটি, ঘাটি: ভাটি ঘাটি দেখ )। 

বেলার দুনতা ব! স্বাস, সায়াহু-কাল। 

দিনের বেলা..'হৃর্যোদয় হইতে দুর্যাস্ত 

পর্যস্ত সময় । রাতির বেল!, রাতের বেলা. 

হুর্যাস্ত হইতে নুর্যোদয় পর্যস্ত সময়। ছুগর 
বেলা-'*ছুই প্রহর সময়। বেলা পরিমাণ-_- 

হুর্যোদয় হইতে সময় নিরূপণ। গ্রাম্য 

পরিমাণে প্রাচীন কালের ঘড়ী (টা) শৰ্ের 
ব্যবহার আছে। এই পরিমাণে দিনে ১৬ 

ঘড়ী, রাত্রে ১৬ ঘড়ী। ( অতএব এক ঘড়ী 

সময় ছুই দ অপেক্ষা নান । ছুই দ্ড ৪৮ 

মিনিট, এক ঘড়ী ৪৫ মিনিট । ওড়িশাতেও 

সর্বত্র ঘড়ী পরিমাণ এত )। ভোর বেলা... 

সূর্যোদয়ের পূর্বে যখন কাঁক-কোকিল 

ডাঁকিতে আরম্ভ করে (হৃর্যোদয়ের প্রার 

আধ ঘণ্টা! পূর্বে )। জল খাবার বেলা" 

গ্রামে বিলাতী ঘড়ীর দশটার সময় । নাইবার 
বেল!.."গ্রোমে এগারটার সময় । ভাত খাবার 

বেলা-..গ্রোমে বেল! ছুইটার সময় । রাত্রি 

বুঝাইতে বেল! শব প্রায় চলিত নাই। 

সধ্ধ্যা রাত্রি'"'হ্থ্যান্তের কিছু সময় পরে, 

রাত্রি সাতটা পরযস্ত। হাড়ী-তোল! রীত... 

গ্রামে ষে সময়ে লোকের খাওয়। হইলে 
ইাড়ী হেশেলে উঠে, রাত্রি গ্রায় দশটা | 

নিস্ুতি রীত..*প্রায় মধ্যরাত্রি, যখন গ্রামের 

লোক নিস্গপ্ত। 

বেলা'''বেলী দেখ । 

বেলাটিং (গ্রা')..'ষা. (ই* 019:6108)। কালী 

চোষ! কাগজ । 

বেলি--'বেল! দেখ । 

বেলী, বেলা, বেল.'ষ্য. (স* ব্্ী, বলি । 

স*গ্রা, বেলী। সগ্তেও বেল্পি। ও" নাম 
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মল্লি। বল্নতি সংবূণোতি ) মলতে ধার্যতে, 

মল্যতে আবৃপোতি। বল্লী ও লতা এক। 

ললততি বেষ্টরতি | মল্লিকা দীর্ঘ হইলে লতা 

- বাঁ বল্লী হয়। অতএব বল্লী হইতে, কি 

মল্লিকা হইতে বা* বেলী,তাহা বল! কঠিন । 

বোধ হয় মল্লিকা হইতে )। বহুদল উদ্যান- 

মল্লিকা (10179 ঠোঞ990 08300105, 

]931010001 8800020) 1 ইহার গাছ 

কদাকার, অধিক সময় পত্রশৃন্ত থাকে। 

কাটিয়া এক হাত ছই হাত উচা করিয়া 

রাখ! হয় । ফুল শাদ! স্থগণ্ধ, অনেক ধরে। 

বন্যমল্লিক! হইতে বেলীর উৎপত্তি। 

বনমল্লিকা একপুট (একসারি দল), 

একটিয়া ৷ উদ্যানপালিত ছোট ও বড় ছুই 

জীতের ফুল আছে । মোতিয়া বেলা -'"শত- 

দল মল্লিকা যেন ছোট শাদা গোলাপ। 

গোলাকার বলিয়৷ মোতিয়া__মুস্ত! তুল্য । 

বেলী-.'থালা দেখ। 

বেলে-.সময়ে | (বেলা দেখ)। (পদ্দো)। 

বেলে'-'বেল্যে দেখ। 

বেলেল্পা...ণ. (স* বেল্পহল--কেলিনাগর-- 

শবকল্পঃ)। লম্পট । বেলেল্গাগিরি ঘা, 

(গিরি, গীরি দেখ)। লাম্পট্য ; কদাচরধ। 

বেলেস্তারা..'য্য, (ই* 01836: )। তৈলাি ৰ 

ওষধলিগ্ত বন্ত্রথ্চ, প্রলেপ, গ্রঃ-_ পেটে ৷ 

পিলার উপর বেলেন্তারা দেওয়! | 

বেলোয়ারী...ফ্য. (ফা* বিলৌরী। ফা* বিল্বুর | 

_.ম্ফটিক)। কীচ, ৫8-বেঃ চুড়ী_ ! 

কাচের চুড়ী। (কাচ দেখ )। 

বেল, বেলে''ণ, বালিয়া। বালি দেখ। 

বেল্যে মাছ.''মৎ্যযবিশেষ | 

ধেল্িক..'যা. (স' ব্যলীক--নাগরে-_মেঃ) 

কেলিনাঁগর, কামুক, 'প্রঃ--সে বেছি 

বরমালা পরে কোন গুণে (মাঃ)। বেললিকামি, 

বেলকামি, বেলকাম-''ফ্য, (বেশ্পিক+ 
আমি )]। বেল্লিকের ব্যবহার । 

বেশ *প, (ফা* বেষ। অর্থে স* বরম্)। উত্তম 

ভদ্র, ভাল। বেশি-.'ষ্য. আধিক্য, বহুত । 

বেশী-''প অধিক। কম-বেশ-'গন্যুনাধিক। 

কমি-বেশি-"ষ্য, নৃনাধিক্য। 

বেশর্ "*ষ্য. (স* বেশ হইতে ? ও" বশণী)। 

নাকের অর্ধচন্জ্রাকার ছোট ভূষণবিশেষ। 

পঃ-নাপায় বেশর যেন পূর্ণিমার ইনু 
(মাঃ)। (বেশর ভূষণ এখন ৰঞ্জাদেশ 

হইতে উঠিষ়। গিয়াছে । ভারতে অন্তত 

আছে )। 

বেশে" "বাশ দেখ। 

বেসন." 'ষা, (স* বেসন--ভাবপ্রকাশে। স* 

বেস ধাতু গতি । বোধ হয় স* পেষণ হইতে 

অর্বাচীন স* বেসন । হি* পিসান, বেসন )। 

নিস্তষ দালিচুর্ণ (প্রায়ই ছোলার )। 

বে-সম্পর্ক...ণ. (ফা* বে+স* সম্পর্ক)। 

সম্পর্ক-বিরুদ্ধ ।...্য, অন্য সম্পর্ক । 

বেসর...ষ. ( স* বেসবার, বেষবার। বেসে 

গতিঃ বেসং ব্বাঞনমধো গমনং কুশীতে 

বেসৰারঃ, যথ। বেসেন ৰুণীতে ব্লগ" 

মিতি বেসবারঃ, ৰেষং ব্যাপ্তিং বূণীতে 

বেষরারঃ--অঃ টীঃ| ও* বেসর )1 ধন্তা 

সর্ষপাদি পিষ্ট, বাটন! । (হরিদ্র| সর্ষগং পিষ্ট 

মার্জকঞ্ মরীচকং। জীরকং শুধপ্রণ 

বেসবারঃ গ্রকীতিতঃ--ইতি হুদদশান্ 

অঃটাঃ)। বেমর শব অল্প দিন হইণ 

উঠিয়! গিয়! গ্রামে বাঁটনা, শহরে মশা 

নাম চলিত হইয়াছে। 
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বেমর.'.'বেশর দেখ। গ্াঃ--বেসর দোলয়ে 

নাসামূলে ( নবন্ধীপপরিক্রম! )। ূ 
বে-সরকারী..'ণ. (ফা* বে+-সরকারী)। সরকারী 

নহে যাহা, গভর্ণমেণ্টের নহে। 

বে-সরম'"'ণ. (ফা* বে+সরম দেখ)। 

লজ্জাহীন। ৃ 

বেসাতি.."ষ্য. (সং বৈশ্ত-জাতি -বেশাতি_- 

বেসাতি। তু* হি* বিসা ধাতু কুয় করা, 
বিসাতী--যে দ্বারে দ্বারে বিকৃ় করিয়া 

বেড়ায় । ও* বেসাদ-_পণ্যসস্তার, মাল)। 

পণিক, প্রাবেসাতির বৈসএ হাট 

(শুং পুঃ); হাটে কেয় প্রব্যাদি, প্রাঃ. 

হাটে যায় বেসাতির তরে (ভাঃ)। বাজার 

চেপটা হাড়ী, গ্রঃ__কেহ বা আছিল দুগ্ধ 
আবর্তনে চুলাতে রাখি বেসালি (চত্তী:), 
যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া সাজে সাজাইন্ু 
ছুধ (চীঃ), “বেসালির ভিতর ছুগ্ধ রাখি 
পীরকে ফাঁকি দিল।” (অদ্যাপি গ্রামে 
পুরানা বেসালিতে মুড়ি রাখা হয়। কারণ 
বেসালি প্রচলঃ। কারণ হাড়ীর রপ্ধ ঘ্বৃতে 
ও ছুদ্ধে পুর্ণ হইয়া ভিতরে বাযু প্রবেশ 
করিতে দেয় না )। 

বেজ্মার''ণ. (ফা* বে+স্থমার দেখ)। 

অগণ্য। 

বেরা ''ণ. (ফা* বে+সুর দেখ)। সুরের 

অমিল হেতু শ্রতিকটু। 
বেসাতি করা-_হাট বাজার করা, গা ৷ বেসেড়া (শ্রী... (বাসি হইতে । বাসিত-_ 

(ভাঃ)। ( শব্দটি অগ্রচলঃ হইতেছে . | 

বেসালি'"'ষ্য, (বাশ হইতে বাশালী-বেশালী ৷ 
পযু'সিত- বাসিতা--বাসিড়া__-বেসেড়া)। 
পরুসিত | বাসাড়িয়!। (বাসা দেখ)। 

_বেস]লি? তু* দুধের কাড়িয়া বা কেঁড়্যে। : বেসেড়া-..ষ্য. (বসস্ত হইতে 1) গো-বসস্ত 
দারজিলিঙ্জা প্রভৃতি অঞ্ুলে অদ্যাপি দুধের 

কেঁড়ে_বাঁশের চোঞ্জা!_গ্রচলিত আছে। 

রোগ (11170610950 01 310811 0০02 

09961) 1 (গোরু দেখ)। 

বংশ হইতে বাঙ্শ- অনুনাসিক থাকাতে | বেসো..'ণ. (বাস+উয়া--বাহুয়া_-বেসো)। 

বেঁশেলী হইত | তা ছাড়া, বাশের কেঁড়্যেতে | গণ্ধযুন্ত। 
ছধ আওটানা হইতে পারে না। পর্তু । বে-হক'''গণছঁজ* বে+হক দেখ)। অন্তাষ্য। 
৮831118--8. 6359] আছে। কিন্তু; ূ  বেহদ্দ ''ণ. (ফা, বে+হদ্দ__সীমা )। সীমা- 
আছে বলিয়। সে শব্দ বা* বেসালির মূল | বহিভূর্ত, প্রাঃ_বেহ্দ করা-__সীমার 
বলিতে অন্য প্রমাণ চাই। ও* ছুধ-বেহেরি। . বহিদ্ৃতি কান্গ করা। 
বেহেরি-_-তিজেল হাড়ী। ও* পঞ্ডিতের! | বেহাই...ফ্য. (স' বৈবাহিক)। বেয়াই (দেখ) 
জল কলশ-_-জলের ঘট-_বুঝাইতে বর্ধণী: স্ত্রী" বেহাইন, বেহাঁইনী। ( গ্রবোধচন্্িকায় 
বলেন। স* বর্ধনী--ঘটা_-মেঃ| ইহা | বেহায়ী বেহানী )। 

হইতে ও* বঢ়া__ছুধ ছুহিবাঁর মাটির ভাড় । : বেহাগ...রাগরাগিণী দেখ । ( হি” বিহাগ )। 
বোধ হয় বর্ধনী অপত্রংশে বাহাণী-_বাহালী | বেহাগড়া...বেহাগ তুল্য রাগিলীবপেষ। 
_বাপালি_বেসালি। 'তু* ম* সাহস, | বেহাত..'গ, (ফা* বে+-বা* হাত স* বিহন্ত)। 
চাকায় ধারস )। ছধ আওটাইবার বড়মুখ | বি-হস্ত, অন্তগৃহীত। 
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্ 

আক, 

বেহান, বেহীনী...বেহাই দেখ । বৈকাল..'ষ্য, (স" বৈকাল বিকান)। 

বেহায়...ণ. (স* বিহ্রীণঁবা* ইয়া। ও* .অপরাহ়। বৈকালিক'-'. (স*বৈকালিক)। 

বেহয়)। নিল । স্ত্রী বেহাী| বেহায়া-। অপরাহে কৃত্য। বৈকালী"''যা, (*' 

গিরি, বেহায়াপনা ... নির্লজ্জ লোকের ; বৈকালিন্ট। অপরাধ যোগা লঘু ভোল্য। 

ব্যবহার। বৈ ক..'ব্য, (বই দেখ)। ব্যতীত আর কি। 

বহার... (স* ৰারহর্তা__কর্মাধাক্ষ। তু* ) বৈকুঠঠধাণী''গ' (স' বৈকুষ্ঠবাসিন্)। বিষু- 

ও* বেবর্তা, বেহুরা )। কর্মাধ্ক্ষ ; উপাধি- লোকবানী$ মৃত মান্ত পুৰুষের পূর্বে 

বিশেষ । দল-বেহারা..পাইকের দলপতি; বসে। তরী, বৈকু্ঠবাঁসিনী। 

(দলুই দেখ )) উপাধিধিশেষ। ( ও"তে বৈচি -'বেউচ দেখ। 

বেহ্রা-জীতিবাচিক নহে । ওতে বেহের! ; বৈজ্ঞানিক ''ষা* ণ' (স* বৈজ্ঞানক' 

- রাঁজনিযুন্তু লাতি-ব্যবহ্ত! )। ব্ৈভানিকঃ ক্ৃতসুখঃ ক্কৃতী কুশল ইতি 

বেহাঝ...ষ্য. (ম* ৰ্রিহীর-_লীলা, ভ্রমণ, স্বণ্ধ | __অঠ। ব্িজ্ঞানেন ব্যৰহরতি | বৈজ্ঞানিক 

হইতে বিহারী_ষ স্কত্ধে বাহক । ও" _ পটু_হেম$)। বিজ্ঞানকুশল। 

বেহ্রোঁ)। বাহক, কাহার। বৈঠক...যা. (হি*। স* ৰিষ্ট, ৰেষ্টক হইতে 

বেগল...ণ. (ফা* বে+হাল দেখ )1, কোন কোন অর্থে স* বাটিক )। সত! 

দুর্মশাপন । ' আধার, যেমন হুকাঁর; উঠা-বস! ব্যায়াম 

বেহিসাৰ .'ষা.(ফা* বে+হিসাব দেখ )। বৈঠক-খানা-.'উপবেশন গান, সভাগৃহ 

ভুল হিসাব। বে-হিসাবী-'ণ. হিসাবের বৈঠকী .“ষ্য. উপবিষ্ট হইয়া যাহা হই: 

| পারে, যেমন বৈঠকী গান-দীড়া গানে 
বহিভূত। 

বে-হুকুম ''ণ. (ফা* বে+হুকুম দেখ )। বিপরীত । অন্য নাম বৈঠকিরী। 

আদেশবিরুদধ | র বৈঠ...ৰঠিয়। দেখ। 

বেহুদা...ণ. (ফা )। নির্বোদ। ৷ বৈতরণী -.ষ্য. (ন* বৈতরণী--অঃ। বিতরণে 

বেহ্শ...ণ. (ফা* বে+হশ দেখ) অজ্ঞান, দীনেন তীর্যতে বৈতরণী। | নরক সি, 

অচেতন । | নদী । ত্তেরণী করা--আসন্ মৃত্যুকা! 

বে-হেড.... (ফা+ বে+ই" হেড-17680 )। | বৈতরণী-গে। দান করা । 

মতিভষ্ট। 
| বৈদেশী-..ণ. (স* বৈদেশিক )। বিদেশ 

বেহেল1-""ষ্. ( পতি ড1018--510117 )। গ্রাঃ-কবিকঠ। 

প্রসিদ্ধ ত্ত, বনত্রবিশেষ । ইহাতে চারি তাত। বৈপিত্র--প.(বৈমাত্র সাঘৃশ্ে বিপিতা হইতে 

থাকে ;' নাম,_পঞ্চম সুর মধ্যম খাদ।] এক নারীর ছুই স্বামী হইতে জাত, 

ছড়ী--'বেহেল! ও এসরাজ বাঁজাইবাঁর শাস্তন্ন তোমার মায়ে পুর কৈল বিঃ 

নিমিত্ত চুলের ধন্-বিশেষ। 
বগি ছুই ভাই তাঁছে জনসিণ €ে 

বৈ."বই দেখ। 
(ভাঃ)। 
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বৈভব.""যা, (স* বৈভৰ)। বিভব | বিষয় | বৈষ্টম..যা. (সৎ বৈষর। »ঃ উচ্চারণে 

বৈভব...( সহচর শব্ধ )। সম্পত্তি। বাণ্তে উট । বৈষ্টব_-বৈষ্টম)। বৈষ্ব) 
বৈমাত্র-'৭. (স*) সং বৈমাত্রের)। বিমাতা : বৈষ্ণবজাতি। স্ত্রী বৈষ্টমী। রামাৎ, রামাত 
 গর্ভজাত। ৃ বৈষ্টম'''রামান্গজ সম্প্রদায়ের বৈষ্টম। 
বৈমুখ'''গ. (লং বিমুখ )| বিমুখ, প্রাঃ বধু | দৃষ্টান্তে, তাতী কুল গেল বৈষ্টম কুলও 

ছৈল বৈমুখ ননদী হৈল বৈরী। + গেল-__বোধ হয় তাতী বৈষ্ণব লইয়। এই 
বৈরাগী..'ষ্য. (স* বৈরাগিন্)। সংসারবাসনা- ৃষ্ান্তের উৎপত্তি। এ কুল ও কুল দুকুল 

ত্যাগী) বৈষ্ণব বৈরাগী-বৈষ্ণব..'( সহচর : যাওয়া) 
শব )। বৈষ্ণব। বৈস্, বৈপহ.."বস ধাতু অন্গজ্ঞা পদ । 

বৈরী "যা, (স* বৈরিন্। হি* বৈরি)। প্রায় | ঝো...ষা. (ফা বু।স*ৰ)। গণ্ধ। খোশ-বে। 
এক হাত দীর্ঘ প্রপহ পক্ষীবিশেষ (1175 | ...সুগণ্ধ। বদ্ে! ..ছের্গনধ | 
0৫101009100. 181০0 7010- ; বোকা...ষ্য. (সং বুক্ধ। স*_বুক ধাতু শ্বা্দ- 

৫1009 )| পক্ষী বৈরী হইতে বৈরীনাম | শবে, বুক্তি শ্বা। ও* বোদা । পাঠা দেখ। 
হইয়া থাকিবে । অন্য নাম বাজ-বৈবী।। বড় ছাগ? নির্বোধ (গালিতে)। ঝোকামি 
শোন পক্ষীর মধ্যে বৃহৎ ও বলবান্। চঞ, . ..'ষ্য. (বৌকা+আমি)। নির্বুদিধিতা। 
স্থল ভিতরে দতিয়া) পুচ্ছ গোল নীল নর বোঁকাটা, বোকটা, বোটকা ..ফ্য. (বোকা 
মাটিয়া। চোখ হইতে পশ্চাঁৎ পিকে ডোরা +টা)। বোকা-ছাগ গণ্ধ। বোঁকাটিয়া, 
থাকে। পুং অপেক্ষা স্ত্রী বৃহৎ। সমুদ্রের বোকাট্যে ..ণ. (বোক1+ত11ইয়।)। প্রায় 
জলের ধারে বসে। উপর হইতে বেগে ূ নির্বোধ । বোকা-রাম..'(রাম দেখ)। 

নামিয়। ছ্োঁ মারিয়া হাস পায়রা মারে। ূ বোঁকা্রেষ্ঠ, নির্বোধশ্রেষ্ঠ। (গালিতে)। 
শীকারীর! কখন কখন পোষে। ূ বোঁককশ..'ষ্য. (সৎ পুক্কশ)। বর্বর জাতিবিশেষ ) 

বৈরিতা-.'ষ্য. (স* ব্ৈরিতা )। শত্র,তা। ; পেটুক। 
বৈশাখ (গ্র্ বোশেখ ).'ষ্য. (স' বৈশাখ । ূ বোচকা."“ষ্য. ( তুকাঁ বুকচ। )। বস্ত্রের বস্তা । 

ও* বৈশাধ্থ।। প্রথম মাসের নাঁম। বৈশাখী | বোঁচকী, বুচকী...ষ্. (বোচক1+-ঈ হৃস্বার্থে)। 
'ণ* ( বৈশাখী )। বৈশাখ মাসে করণীয়, | ছোট বসত! । বোচকা-বুচকী-..বস্তা! | 
বৈশাখ মাসে উৎপন্ন | কাল-বৈশাখী...ফ্য. ; বৌচা..'ণ. ( স* ৰাঙা-_হীনাঙ্জ হইতে । হি* 
বৈশাখ মাসের অপরাহে হঠাৎ জাত প্রবল । বৃঢা-_কান-কাটটা)। হীনাঁঞ্জা ? নতনাসিক; 
পবন বা ঝাড় । এই ঝড় উত্তরপশ্চিম দ্রিক : আভরণহীন; নির্লজ্জ, প্রাঃ--কেহ ছ্রোচা 
হইতে আসে ([০1%0960:)। কেহ বৌচা কেহ ব| সরল (কবি্কঃ)। স্ত্রী' 

বৈষপুবানা (প্র)... (বরষ হইতে বধ. | ঝুঁচী। 
বইষ)। বহু পুরাতন, গ্ঃ-_বৈঃ ধান চীল। | বোজা...বুজ ধাতু দেখ। 
(হালি ধান ও বৈষ পুরানা ধান )। বোঝ!''*ষ্য. (স* বাধ | রাঁচ়ের পশ্চিম ও 
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উত্বরে বঝা। মোট দেখ। ও” বোঝ)। | বৌটা-.বটা দেখ। " 

একত্র বদ্ধ প্রব্য, একত্র বাহিত ভ্রবা, | বোড বোর্ড দেখ। 

প্রঃ-পাচ ছয় পয়স। হয় একেক ! ৰোড়া-"য্য, (স' বোডু ? বোদ্রী--মেঃ। অস্ত 

বোঝাতে (চৈঃ চঃ)। (বাজরা দেখ)। | স* নাম গোনস--গোরুর মুখের সদৃশ মুখ 

ভূতের বোবা কও যাহার কর্ম] বলিয়া )। বিষধর সর্পবিশেষ (৮1067)। 

নাই তাহার বোঝা বহন) ইহ! হইতে : দেহ সবল, পুচ্ছ এত জন্য যে, বাকাইয়। 

অকারণে কর্ম করা । বোঝাই..*ষা. (বোঝা : ধরিতে পারে না । মাথা স্বংল চওড়া। অন্তে 

+ই__বাদ্ধত)। ভার, দ্বরক্ষা দ্বারা পূরণ, | পরিবর্তে একেবারে বস প্রসব করে। 

গ্ঃনৌকা বোঝাই কর! (তু নায়ের উলু-বোড়|, চন্দ্রবোঁড়া, চন্দনবোড়া... 

ভরা)।...ণ, বোঝা রক্ষিত হইয়াছে | ভাঙকর সর্পবিশেষ (৬1051813561) 

যাহাতে, প্ঃ__যোঁঝাই নৌকা! । বৌঝারী : হরিদ্রাবর্ণ দেহে তিন সারি বড় বড় কষ 

.-*ষ্য, (বোঝা +আরী )। বোঝা-বাহক। দ্বীপ (চন্দ্র) চিহ্ব আছে। দেখিতে সুন্দর, 

বোৌঝা...বুঝ ধাতু দেখ। বৌঝা-পড়া ''বোঁধন কিস্ত। জড়ভাবাপন্ন। দীর্ঘে ২০ হাত 

ও পঠন (প্রায় সহচর শব্দ), বিবাদ লাঙ্গল ৯:১০ আঙ্গুল হয়। টবু-বোড়া ' 

মীমাংস। | এই বোঁড়। জলে কাদায় থাকে । বর্তু'লাকা 

বোট...যা, (ই* ৮০৪) তু" স* পোত-.. আকষ্ছপীতবর্ণ দেহে তিন চারিটা চাকা 

. বহিজ্র)। বড় নৌকা, যে নৌকা বাণ্পে! চিন্নু থাকে। দীর্ঘে ১০ হাত হয়। গুছ হব 

চাঁলিত হয় অগ্নিবোট, আগুন-বোট-.'ষে! তুগ্ন। 

নৌকা আগুনের শত্তিতে চালিত হয়, ৃ বোতল ''্ (ই* ১০৮16 । পতন ১০1018) 

ূ 

ট্রামার। জালি-বোট ..( ই* 1০115-১০86)] | কাচের ব্তুলাকার পাত্র । কোয়াট বোত 

জাহাজের পানসী | লীংধোঁট ''(ই* 1০01 .৮(ই* 00816) 1 যে বোতলে (প্রা; 

১০৪৮ জাহাজের বৃহৎ্ষ নৌকা নহে। | পাচ পোয়! জল ধরে। গাইন্ট বোঠ 

লাল হইতে লাঁং )। ্রীমারের পশ্চাতে যে ূ '**( ই* 9106) 1 যে বোতলেকজগরায়। ন্ 

পানসী বাধা থাকে ; অনুবর্তা। বোট ক্লথ | ছঢাক অশ ধরে, 

..(ই* ৮০৪৫ ০1081:)1 গলা হইতে | বোতাম (ত* বোদাম).'ষ্য, (ই* ০৪০০) 

লম্বিত শীতবস্ত্র । জাম। গ্রভৃতির বণ্ধ-চাকতী। 

বঝোটক! ''বোকা দেখ । বোঁদ ..প. (স* বোদ-_শব্কল্পঃ)। আর্। 

কৌটা, বৌট ফা. (সত্ব, সপপ্রা" অর্বাচীন ; বোদা". (স" বিশ্বাদ )। বিশ্বাদ, ক্ষ 

স* বোন্ট। বৃত্তং গ্রদববপ্দেহস্ত্রী ঘটীধারা- যেন কোন কোন কুআর জল | খোদার 

কুচাগ্রয়োঃ__মেঃ )। পত্রপুত্প ফলাদির বৃস্ত বোদাট্যে 'গ. ( বোদা +ত1+ইয়া। 

যে অগু ধরিয়। লাঞ্জল চালাইতে হয়) | ঈধৎ বিশ্বাদ। 

সতনাগ্র। (বাট দেখ ).। বৌধ...য্য, (স*)।. জানা বোধন” 
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(স*)। জাগানা। বোৌধ-শোধ'য্য, (স* | গোঁফ চারিটা, কাধের পাখনা ছোট, মুখ- 
শোধন--শুদিধ | অতএব প্রায় সহচর 

শব )| বুদিধি-শুদিধ | বোধা-বোধ.**ষ্য. 

(বোধ++অবোধ )। জ্ঞান-অজ্ঞান। 

বোদাল ''বোয়াল দেখ। 

বোন -'ষ্য. (বইন দেখ । যশোরে বইন; বুন, 
ময়মনসিংহে ভইন | বস্তুতঃ বইনী--বইন-- 

ছিদ্র চোখের পশ্চাৎ পর্যস্ত বিস্তৃত । রাঘব 
বোয়াল "'( রাম দেখ )। অন্ত মাছ ভক্ষণ 

করে; লক্ষণায় অর্থপষ্ | 

বোর."ষ্য. ( স* ৰদর হইতে )। স্বর্ণ রৌপ্যাদি 
পত্রের স্ফোট? শিশু-কটির গোল ক্ফোট- 
বিশিষ্ট অলঙকাঁরবিশেষ। 

বন)। তগিনী। বোন-পো.''ষা, বইন- ; বোরা, বরা "'ষ্য. (স* বরাট-রজ্জু। তু* গুণ 
পুত্র। বোনাই..“ষ্য. (স* ভগ্মী-পতি--বন- 
পত-বোনাই | হি* বহনোঈ )। ভগী- 

গত (রাঁঢে প্রায়ই ভগ্মীপতি )। 

_রজ্জু হইতে বা" গুণ । হি* ও* বোরা। 
রাঁট়ের উত্তর ও পশ্চিমে বরা)। রজ্জুনিক্সিত 

থলিয়া, গাছ পাটের দোঁড়ীর থলিয়। ৷ 

বোনা.''বুন ধাতু দেখ । কাচি-বোন।-*'সৃতা | বোরো-.'ষ্য. (স" বোরৰ__শব্বকল্পঃ। অর্বাচীন 

ভিজাইয়। তাতে বোন! । অন্ত নাম ভিজ ূ 

বোনা । 

বোবা.'ণ. (বৰ ব,বে। বো করে বলিয়। )। 

বাকৃখজিত ! বোবায় ধরা_রাত্রে অতি- 
ভোছনাদি হেতু স্বপ্নে গেঁ। গেঁ। করা । 

বোমা “'ষ্য ( পতুঠ 0010008, ই* 00100 )। 

বিদারক চুর্ণ-পূর্ণ গোলক ।-"(ই* 98010)1। 
জলোত্তোলন-মন্ত্রপম্প ৷ পেটে বোম! বসান। 

_কল দিয়া দেখা, ভিতরে বুদ্ধি-শুর্দ্ধ 

আছে কি না।( পেট দেখ)। 
বোথেটিয়া "কেটি দেখ। 
বোয়।'বয়। দেখ। 

বায়া '"ষ্য. ( ই* 98০৮ )। নদীর নীচে চড়া 

জানাইবার ভাসা নিশান । 
বায়াম:.'ষা, (হি*)। মৃত্তিকার দৃঢ় পাত্র। 
(কলিকাতায়)। 

বায়াল-''ষা, (স+ বেদাঁল, বদাল। অমরে 

নাম সহঅদ্রং& পাঠীন। পাঠীং পৃষ্ঠং নম- 
যাস্ত অঃ টীঃ)। অ-শকলী বৃহৎ মতম্তবিশেষ 
(11)9 ০8091), ১/911259 ৪৮)। 

স। বুঁ়য়-ডুবিয়! জন্মে বলিয়। বোড়ো!-- 

বোরো ? তু* ও* নাম দাল্ুঅ--দলবৎ 

জন্মে যাঁহ| )। জলার গ্রোম্মক ধান্তবিশেষ 

(ধান দেখ)। 

বোর্ড-.'ষ্য, (ই* ০০৪1)। কাষ্ঠপট; সমিতি। 
বোভিং..( ই* 09810176 1)0050 )। 

হোটেল। লোকাল বোর্ড.**( ই* 10০91 

0০810) মহকুমার সমিতি। ডিষ্টিক্ট বোর্ড 
,১*(ই* 0150106100981)। জেলার সমিতি | 

বাক বোর্ড *'(ই* 10150 0081৫ )। 

খড়ীতে লিখিবার মসীমাখা পাটা । গেষ্ট 

বোর্ড...(ই* 0899 1০81৫) । পিন বোর্ড, 

জমান! মোট! কাগজ । 

বোল ধাতু. (বল ধাতু দেখ)। বোলি__ 

কহি, গ্রাঃ--উন্ুকর বাক্য শুনি বোলে 
মাআঁধর (শুং পুঃ), কাজিগণের মুখে যে 
বৌলাইল হরি (চৈঃ চঃ)। বোলা!॥ (প্রাচীন 

বা*)। বোল ''্য. বাক্য ) শব; বাজাইবার 

সাঙেকেতিক ধ্বনি, ষেমন তালের বোল--ত৷ 

ধিন তা ধিন ধিন তা। বোলি, বুলি.'*ষ্য 

7৯ 
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বোল; ভাখা; পাখী শিখাইবার শব্ষ। | প্রায়ই এক একটা 'থাকে, আর কাদার 

ধোঁল-চীল.'.বোলি-চালি; কথন ও! ঘরকরে)॥ 

ধ্যধহার) উপালভ্ত, পরুষ বাক্য (প্রায়: বৌ বৌড়ী .'বউ দেখ। 

অশিষ্ট)। হরি-বৌল-.হরিধ্বনি। বোঁলা : বৌল ''বউল দেখ । (ও* বৌল্ক)। 

.স্ধাতৃ, (বোল ধাতু আস্তে )। বোলাই-_ ; বৌহারী-'*বহুয়ার; দেখ। 

আঁহ্বান করি, ডাকি,গ্রঃ__সেই চিহ্ন পায়ে : ব্যক্তি--'ষ্য. ( স ব্যন্তি__পৃথগাত্মিক1--অঃ 

দেখি মিশরে কোলাইল (চৈঃ চঃ)। বোলানা॥ হেমঃ)। জন। ব্যন্তিগত-''ণ. (আধুনিক 

( হি*তে প্রচলঃ | বাণতে অপ্রচলঃ )। রচিত )। পুরুষবিশেষান্গবদ্ধ (সাধারণ 

বোল. যয. (স* বোল--অ$। অন্ত নাম; মহে)। 

গণ্ধরস | হি* হিরাবোল। ফা* বোল আঁ : ব্যঙ্গা-..যা. (স* বাঙা)। বেং।""'প. হ'নাজী, 

মোর, শরীক 10)1178) ই* 11111 আ*। বিকলাঁঙক। ব্ঙ্জা করা_মুখভঙ্জি করা। 

মোর হইতে স* ঝোল আসিয়া থাকিবে )। | বাঙ্জয ''ণ. (স" ব্যঙ্গা )। বাঞ্জনা দ্বাব 

গুগুলতুল্য গণ্ধরসবিশেষ | আসামের ; বোণ্য অর্থষার) উপহাম। 

গুগ গুল (17306111007 ) অপেক্ষ। সিন্ধু ও | ব্যথা 'ষ্য. (সৎ ব্যথ|-_ছুঃখ) । শরীর ও মনের 

রাজপুতানার গুগ গুল উৎকৃষ্ট বৃক্ষবিশেষের ; ছুঃখ (410) মাথা বাথা "মন্তকপাড় 

নির্যাসের নাম গুগ গুল । বোল (51) |. (005212090.1  পেটব্যথা:"'উদবের শুর 

আরব ও আ'ফ্রকাদেশের বৃক্ষবিশেষের (০০11০) গায়ে ব্যথ|.'.দেহের গেশীর 

(3815817096170101) 1771110) তৈলবৎ ক্লান্তি বা পীড়! (96205 01 2)8500181 

রস (881990) )। বালাসান দেখ । 2217) | প্রসব বাথা-''সস্তান গ্রাসবের পূর্বের 

বৌল্টু-'-ফ্. (ই* 9০161 স* নাম বকুটি)। | বেদনা (১০৪7 2810) ব্যথী-.'গ. (বাথ 

লৌহ সুচী; লৌহশলার অর্গলী) ইছুরপ | +ঈ। স*ব্বাথিত)। ব্যথিত। ব্যথার বাধা 

কাঁটা লৌহশল! যাহ! টিবরী দিয়া আঁট! হয়।; -*'অন্তের ব্যথায় ব্যখিত। 

বৌল্ত, বল্তা.''ষ্য. (স" ব্ররট, বরল-+ | বান্নন-"'ষ্য. (সণ ব্যঞ্জন |, ও*কনম তিউ? 

শঙ্বকলপঃ। বরট। শবও সশতে আছে। ; হি* তেঅন--স* তেমন)। অন্নের উপকরণ। 

চৈঃচঃ-_ভীমরুল বরুলী )। মধুমক্ষিকাতুলা ; পাঃ_ভাঁত হল কড়কড়্যে বারন হান 
ষট্পর্ীবিশেষ (১0156 ০1 91930, ৬৫3. বাসি (বালিক উপকথায় )। পঞ্চাশ 

0112)। পোক! দেখ । বোলত! যখন | ব্যরনন ভাত.''পঞ্চাশ প্রকার ব্যঞ্জন সহিত 

বিয়! থাকে, তখন উপরের ডেন| নীচের | অন্ন। | 

ডেনাঁর কিয়দংশ আবৃত করিয়া! উদরপার্খে। ব্যবসা-..ফ্য. (স* ব্বাব্বসায় )। জীবিকা? 

থাকে | পুরানা জীর্ণ কাঠ চাচিয়া বোলত। | অনুষ্ঠান, উদ্যম) বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিষকা 

এক প্রকার কাগজের চাঁক করে। ইহার হুল | ...( সহচর শব্ধ )| বাণিজ্য। ব্যবসাই"য; 

ভমীনক। (ভিমরুল বোলতার তুল্য, কিন্ত, | (স* ৰাৰসায়ী)। ব্যবসায়ী। বাবাই 
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বুদ্ধ প্বণিক্বুদিধ। ব্যবসাদার..ঘ্য. ফা" 
দার)। বণিক । বাবসাদারি.."ষ্য. বণিক- 

বৃত্তি। ব্যবসা্ারী-''ণ. বণকযোগ্য। 
বাবস্থা'ষ্য' (স* বাবস্থা )। শাস্ত্রনিবুপিত 

বিধি; স্থিতি । 

ব্যবহার''"ষ্য. (স* ব্যবহার--বিব।দ--ঞণ- 

দ্ানাদি বিবাদ--অঃ। ন্যায়, পণ, স্থিতি-_ 

মেঃ)] স্থিতি) প্রথা) লৌকিক আচার, 

লৌকিক আচারে প্রদেয় বস্্রার্ছ (বেভার 

দেখ), প্ঃ-_কন্ঠাগণে দিবে বাবহার 

(কবিকঃ)। শব্ধ ব্যবহার করা--(সণ্তে 
এর্প প্রয়োগ পাওয়! যায় না। কিস্ত, 
বাচস্পত্যভিধান দেখ)। শব প্রয়োগ 
করা। (কাঁপড় বাবহার ছাতা বাবহার ওষধ ৷ 

বাবহাঁর ইত্যাদি বা* নহে )। 

বায় ''ষ্য. ( স*ব্যয়)। খরচ। ব্ায়-বাহুল্য 
"যা, অর্থের অপগমাধিক্য। বায়-ভৃষণ... 
বা. (স* ব্যসন হইতে ভুলে ভূষণ ?)। 
সফল বায় ও নিদ্ষল বায়, অপরিমিত ব্যয়। 
বায়স্থান-..জে1তিষে লগ্নের দ্বাদশস্বান। 

বাধ ৭ ( স* ব্বার্থ)। নিরর্থক, বিফল। 
ব্যলগ..'বেলগ দেখ। 

ব্ন্ত-"'ণ, (স* ক্যস্ত)। ব্যাকুল; ব্যাপ্ত; 
গ্রত্যেক। ব্যস্ত সমস্ত-''( ব্যস্ত-_পৃথক 
পৃথক, সমস্ত--একত্র। অতএব প্রতিচর 
শবা)। অতি ব্যাকুল। ব্যান্তবাগীশ '.ণ. 
(স* ৰাগীশ হইতে বিদ্যাবাগীশ, স্তায়- 
ব!গীশ গুভূতি শবসাদৃশ্তে )। যে সর্বদা 
ব্স্ত। (বেহস্ত দেখ)। 

্যারুড় “যা, (স* কহুতী। কিন্তু, কুহতী 
শব হইতে ব্যাকুড় আসিতে পারে না। 
কুহুতীর পর্যায়ে কুলী আছে কূহতীকুলী 

একত্রে ব্যাকুড়। বৃহতী-_হ্ুত্রববার্তাকী 
কণ্টকারী মহতী-_মেঃ। আশ্র্য, বৃহতী 
মহতী কুলী নাম ক্ষুদ্রফল দেখিয়! হইয়াছে) 
বঙ্জনাদি বর্গের বন্ুশাখ কণ্টকী স্কুপ- 
বিশেষ (501801 17010010 )। প্রায়ই 

পড়! জায়গায় ইটখোলার উপরে জয্মে। 
মঞ্জরীতে অনেক নীলবর্ণ ফুল ধরে। ফল 
গোল ক্ষুদ্র। ইহার মূল দশমুল পাঁচনে 
লাগে। 

ব্যাকুলিত'''ণ. (স+ ব্যাকুল। তুলে বা 
ব্যাকুলিত। তুঁ* প্রকুল্লত)। ব্যাকুল, 
গাঃ-_কৃতিঃ | (ও ব্যাকুক্িত )। 

ব্যাজ..'ষ্য. ( স* ব্যাজ-_অঃ)। কপট, ছন্ল, 
অপদেশ, স্বাভিপ্রায় গোপন; লত্যাংশ। 

শুদ ব্যাজ..'(প্রার সহচর শব )। শুদ 

কিংবা বৃদ্ধি। 

ব্যাপ, (গ্রা* বেগ) "'ধাতু, (স* ৰি-আপ ধাতু 

ব্যাপ্ত)। ব্যাপি-অভিব্যাপন করি, সর্বত্র 

প্রবেশ করি, আকৃমণ করি। ব্যাপা। 

ব্যাপা" ধাতু (ব্যাপ ধাতু আস্তে)। 
ব্যাপানা ॥ 

ব্যাপার '“ষ্য. (সণ ব্যাপার)। কিয়া, ব্যবসায় । 

ব্যাপারী (প্রা বেপারী) -'ষ্য. (স" 

ব্যাপারিন্)। ব্যবসায়ী, ধানচীলের বণিক। 
ব্যাভার (গ্রা* )-""বাবহাঁর, বেভার দেখ । 

ব্যাম '“ষ্য. (স* বাম )। বাঁও (দেখ)। 

ব্যাম, ব্যামো-'"ষা. (স* বি+আম, আম়য়__. 

রোগ )। বিশেষ রোগ । ব্যাম-স্তাম-""(স্থ+ 

আম। তু" সকাল )। পীড়া । 
ব্যামোহ-.'ষ্য. (সং ব্যামোহ)। বিশেষ মোহ, 

ব্যাকুলতা । 

ব্যারাম...ফ্য, (স* ব্ি-আরাম-_-আনন্দ। তথাপি 



ফা*। আরাম দেখ )। অস্থাঙ্্য | ব্যারাম: | করে।. এই হেতু রাজ্িকালে ও দিব 
স্যারাম..ষ্য. (স্তারাম_উপচর শব্দ)। দ্িগ্রহরে এই সকল গাছের কাঁছে যাইতে 

রোগ পীড়া। ৷ নাই । গ্রীমা যুবতীকে কখন কখন ক্রহ্গ- 

ব্যাসদেব-.'ষ্য. ( স* ব্যাস-দে ) ) বেদবাসিঃ দৈত্য আকুমণ করে। ক্রঙ্গন্ব''( স*)। 

গরাচীন যাত্রাগানে কাশীদেবের পিতা। | ত্রাক্মণের সম্পত্তি ব্রহ্মহত্যা'"'ব্রাহ্মণহতা|। 

ব্যাস-পীড়ী...ব্যাস পুরাণকথকের পীঠ।  ব্রাহ্ম-''ষ্য (স*্রন্ধ সম্ব'ধীয়)। ত্রদ্ষোপাঁসক 

ব্যোমা...ব্য. (স* ব্যোমন, ব্যেমন্। অন্য নাম! আধুনিক ধর্ম সম্প্রদ্ায়বিশেষ। ন্ত্রী 

তেমন )। তাত্র নরাজজ। (কদাচিৎ; ব্রাক্মিকা (তু পাচিকা )। ইহাদের শাখার 

প্রচলঃ)। ূ নাম সমাজ। 

ব্রজ...ষ্য. (স" বজ-_গোষ্ঠ, পথ, সমূহ-_ : ত্রাক্মণ.ফ্য. (স')। আর্ধের প্রথম বর্ণ, বামুন। 
মেঃ)। মথুরা-সমীপন্ব গোকুল গ্রাম; পর্য- | ত্র" ব্রাহ্মণী । ব্রাহ্মণ-সঙ্জন:.'(সহচর শব)। 

টন, গমন (সং বজ্য1), প্রঃ পদতব্রজে || ব্রাহ্মণ ও দজ্জন। 

্রজবুলি...মৈথিলী ভাষার অনুকরণে এক : ত্রান্গী-''বিষি দেখ । 

ভাষা । কৃষ্ণের ব্রজের ভাষ! নহে। ব্রিটিশ-'ণ. (ই* 1371015)1 গ্রেট ব্রিটেন 

ব্রত (গ্রা* বেত) ..ষ্য, (স*ৰত)। নিয়ম, | নামক দ্বীপবাসী সম্বপ্ধীয়, ইংরেজজজাতীয়। 

পুণ্যজনক কর্ম। বার-ত্রত."'( স* বার: ত্রেখ্ি-"'ষ্য, ( ই* 1018100 )। উগ্র স্থরা। 

বাসর, পালা । গ্রায় সহচর শব্ধ )। বার- ব্রেকেট -'ষ্য, (ই* 10190 1 ভিত্তিতে বদ্ধ 

নিয়মাদি। ব্রত উদ্যাপন (গ্রা* উজ্জাপন) :. ; আধার (স* নাম সালার)) লৌহাদির জাঙ্গুবৎ 

'ব্রত সমাপন । পাদ; শব্দাদির বন্ধনী চিহ্ব()[]। 

ব্রহ্ম ..ফ্য. (স* ্রদ্ধন্)। ত্রাঙ্মণ। ্ন্ধান্তর'ষ্য. : ব্রোচ, ব্রুচ''“ষ্য, (ই* ৮1০০০%)। বন্ত্ে বাধ 

যে অস্ত্রে ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করেন; মারাত্মক অস্ত্র করিবার নারীভূষণ। 

ব। উপায় । ব্রহ্মজানী-..ত্রান্গ | ত্রহ্গ-ডাঞ্জা | ব্লটিং.'বেলাটং দেখ। 

.."ঘে উচ্চ ভূমিতে ত্রাঙ্গণে বাস করিতে | ব্বুলু দেখ) ব্র/ব্রেক''(ই* ০ 

পারেন) উচ্চ অনুর্বরা ভূমি । ব্রহ্মতেজঃ '' ] 01801) । শীল-কৃষ্তবর্ণ। 

ত্রাঙ্গণের তেজঃ। ব্রহ্গতীলু ''মস্তকের 

যেখানে ব্রহ্গ স্থিতি করেন,ব্রন্গ বধ, । ব্রহ্ম র, 

ব্রষ্মোততর-''ষ্য. ( স* ব্রহ্গত্র  ব্রঙ্গভর- 

ব্রন্ধোত্তর )। ব্রাঙ্গণকে প্রদত্ত ভূমি । ব্রন্ম- | ভ-'ষ্য. (স*)। ব্যঞ্ন -বর্ণ, অক্ষর" বিশেষ 

দৈত্য...ফ্য. (স*)। ব্র্দ-াক্ষস, যে ব্রাহ্মণ | ভ..ধাতু, (স+ ভূ ধাতু হইতে ভব হইয় 

দৈত্যে পরিণত হইয়াছেন । অবিবাহিত ] স* ভৰ্তি, অভব্ৎ ইত্যাদি পদ হ্য়। 

ব্রাহ্মণ মরিয়া বরটৈত্য হয়েন। নি বিব ) পালিতে দু ধাতু স্বানে হু ধাতু হইয়া হোগি 
নট অস্বখ-_এই চারি বৃক্ষে ব্রহ্ষদৈত্য বাস। হোমি হোস্তি ইত্যাদি পদ হইয়াছিল। ইহা 

পপি 

ভ। 
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হইতে বর্তমানে হ ধাতু )। ভই, তৈ--হই ; 
ভৈল--হৈল, হইল) উতৈল-_- ভেল-_হৈল, 

গ্রঃ--জীবন ভেল অতিভার (জ্ঞাঁনদাস); 

ভৈ গেল--হই গেল; ভেল-_-ভেল|-_ 

হেল; তৈলৌ-_হইন্থু, ইত্যার্দি। (প্রাচীন 

পদে )। . 
ভইন..'ষ্য, (স* ভগিনী)। বইন | (অপ্রচলঃ)। 

উউরর..“ষ্য. (সং ভ্রমি। ও* ভউ"রি )। জল- 

ভ্রমি; (ভাউরি দেখ) লোমাবর্ত (তরি 
দেখ)। 

তকত ''ণ. ভক্তু। (পদে) । ভকতি -.ষ্য. ভক্তি । 

ভন্ত.'-ষ্য. (স*)। পুজক, বিশ্বাসী অনুচর বা 
দাস; অন্ুরাগী, পাঃ-- ভাতের ভন্তু। ভন্ত- 

বিটল ''৭. (বিটল দেখ) । ভন্ত ধূর্ত, ভু । 
ভন্তি''ষ্য. (স*)। পুজ্যের প্রতি অনুরাগ ; 

দেবা। তক্তি-পূর্বক."বা. ভক্তি সহিত। 
ভক্তিম্ত.''ণ. ( স* ভক্তিমান্)। তন্তিমান্। ৃ 

ৃষ্টাত্তে, অতিতন্তি চোবের লক্ষণ-_অতি-: 
শয় ভন্তি দেখিলে সাধুতায় সন্দেহ হয়। 
তন্তা, তক্ত্যা-.ষ্য. (ভক্ত শবের স্ত্রী'। তু' 

দাস্ত| )। ধর্ম ঠাকুরের দাসী । 
তকৃ-ভক'""ব্য. ( স* ভক্ষ ধাতু ভক্ষণে। টকৃ- 

ঢক দেখ )। জলাদি দ্রব্য সবুমুখ পাত্রে 
প্রবেশ-শবে, যেমন কলণীতে । 

ভথ- ধাতু (স্* ভক্ষ ধাতু )। ভথি-_ভক্ষণ 
করি, ওঃ-গরল ভখিয়! মে! পুন মরিব 
(চণ্ডী) । (পদ্যে)। 

ভগন্দর .'ষা. (স*)। মলদ্বারের ক্ষতবিশেষ 
( 9300012, 11) 2110 )) 

ত.'৭. (স*)। ভাঞ্জা) হতাশ) বুদ্ধ বা 
নষ্ট) পরাজিত। ভগ্ন-পাঁইক...ষা, (সং 

পরাজিত এই সংবাদবাহক, প্রাঃ__কৃতিঃ 
ভগ্নাংশ. 'ষ্য, (ভগ্ন+অংশ)। ভাঙ্গা! ভাগ 
বিভন্তু করিলে যে অংশ হয় (6806107) 
যথা, আধ, অর্ধেক, সিকি, চৌখ, তেহাই 
দেশীয় রীতিতে ষোল ভাগ করিয়া ভগ্রী 
প্রকাশিত হয়। 

ভগ্রী-.“ষ্য. (স*। বোধ হয় ভগিনী শ' 
ংক্ষেপে)। ভগিনী । ভগ্নীপতি (গ্রা* ভগি; 

পাত) .*ভগ্িনীপতি। 
ভঙ্গ. 'ষ্য. (স*)। পরাজয়; নিরাশ; ভো। 

নাশ, হানি; প্রতিবন্ধ; খণ্ড) তরগ্া 
ভঙ্গ কুলীন...যে কুলীন “ম্বভাবত্রা 
হইয়াছে। ভঙ্গি...ষ্. (দ*)। ভঙ্জ 
টাতুরী) রচনা) শোভ|; ব্যঙ্গ; তরঞ্জ 
মুখ-ভঙ্ি..'মুখের শোভ|) মুখ বীকাইয় 
বাজা। ভঙ্জিমা-.'ষ্য. (সং তভমন্) 
ভঙ্গি; বঙ্গ । 

ভচ্ছন]| (গ্রাণ..“ষ্য. ভসন| | 
তজ."'ধাতু, ( ম* ভজ ধাতু)। ভজি-_ভত্তি 

সেব! করি ; পূরণ করি, গঃ--টাক| ভজিল 
না। ভজা ॥ ভজন...ষ্য. ঈশ্বর প্রতি উপা. 
সনার গান | ভজন-পুজন *'( সহচর শব )। 
উপাসন!। কতা-ভঙ্গা...কতা দেখ। ভজ 
'**ধাতু' (ভজ ধাতু আস্তে )। ভজানা। 

ভজানা..'মন্ত্রণা দ্বারা তুষ্ট করা। 
ভজ-কট-''ষ্য. (স* ভূজ-কোঁটি?--গণিতের 

ডিভৃজ-সাধনে )। কষ্টকর আয়োজন বিদ্ব। 
ভট-'ষ্য. ( ম* তট ধাতু কখনে হইতে স*)। 

শান্ত্রজজ পঞ্ডিতের উপাধি। ভা চার্য-.ষ্য. 

( ভট্ট +আচীর্যয )। শাস্্জ্ বিদ্বান পণ্ডিত) 
উপাধিবিশেষ। 

ভধ-পায়িক বা পদাতি)। ভগ্নদূত, বরণে ; ভট্ভট...ব্য. (স* ভূ ধাতু মজ্জনে)। কর্দমে 
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মজ্জনশকে, প্রঃ--পচা কাদায় প| দিলে 

ভট্-ভট করে। 

ও 

দ্বারা সাধুতা প্রকাশ । ভগ্ডল'''ণ' (তু* ও* 
তগ্ডুর, হি* তৎ--ভঙ্জা। বোধ হয় সং 

ভড়.''ষা, (সং ভট। তটঃ ৰীরে চ বিশেষ ূ ভগ্ডন শবের অপভ্রংশে )। তঙ্জ, ব্যর্থ, 

পামরস্ত চ--মেঃ। ভড়-_আন্তে )। জাতির 

উপাধিৰিশেষ। 
ভড়ং..“ফ্য. ( স* ভট হইতে | হি* ভড়ক, ম* 

মূডক, ও* ভড়ঙ্াঁ)। বাহা আড়ম্বর। 

ভড়ক্জিয়া, তড়ক্চোয''ণ. ( ভড়ং+ইয়1)। 

বাহ আড়্থরবিশিষ্ট। র 

ভড়.কা...ধাড. (ও* ভডক--ভীতি। রা 

ভটক, ভড়ক ধাতু) ম* ভরকট ভবকড-_- ৷ 

দ্রুত কিন্ত; কুসিৎ কাজ করা। হি*। 

: তটকনা--পথভ্রষ্ট হই। ভীরুক--ভয়শীল 

হইতে ?)। ভড়কাই-_ ভয়াি হেতু বিহ্বল | 

হই, চমকাই। ভড়কান!॥ | 

ভড়ক1..'ধাতু, (ভড়ংভড় করা হইতে )। 

ভড়কাইন-জলাদি যৌগে ভড়ংভড় বা 

ভট্্-ভট করাই, বেমন খুলী চুনে জল দিয়া। 

ভড়কানা । | 

ভড়-ভড়-. ব্য. (ভট্-ভট বুপান্তরে। স* ভূ. 
ধাতু ভরণে )। ভড়-ভড় শবে, প্ঃ--পচা 

পাকে পা দিলে ভড়৩ভড় করিয়! পা ডুবিয়! 

যায়, তড়.ভড় করিয়া হুকা টানা । ভড়র- 

ভড়র-*-ভড়-ভড় রব। 

ভণ-*“ধাতু, (স* ভণধাতু )। ভর্ণ__-কহি, 

(পদকর্তার) নাম কহি। ভগ|। ভণিত! 

'**ষ্য. (স* ভণিত, ভর্ণতি )। পণ্দকর্তার 

নামকথন। 

ত...ফ্য, (স*)। উপহাঁসকুশল ভাড়। ৭. 
জগ্রুকৃত। ভগ্ত তপন্থী-. প্রকৃত তপস্থী নহে, 

তগশ্বীর বেশধারী। ভগ্তামি ''ষ্য. (ভ্+ 

জামি) ভগ্ডের বাহার, মিথ্যা গোঁপন 

পণ্খ। 

ভ'ত্ত (গ্রা')..'ভরতি দেখ । 

ভদ্র (গ্রা* ভন্দ )...৭. (স*)। শ্রেষ্ঠ, উত্তম, 
তাল। ষ্য. মঞ্জাল; (পূর্বক।লে ) গ্রামের 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, পূর্বকালে গ্রামবাসীর নির্বাচিত 
ব্যক্তিএখন তাহার বংশধর, মুখ্য । (ভক্ত বা 

মুখ্য ও মণ্ডল__ইহারা গ্রামব্যবস্থাপক)। 

ভদ্রতা (গ্রা* ভদ্রত্ব ).**ষ্য. মঞ্জাল। ভদ্র 

'-“ষ্য. (স)। তিথিবিশেষ ( দ্বিতীয়! সঞ্চমী 
দ্বাদশী তিথি )। নামে ভদ্রা হইলেও অশুভ 

তিথি। কাজে ভদ্রা গড়া__-অশুভ হওয়া, 

কিছুতেই নির্বিঘ্বে জম্পন্ন না হওয়া । ভন্রা" 

ভদ্দ্র-"-ষ্য. (ভদ্র+ অভদ্র)। শুভাশুভ | ভদ্রা 

সন..'ষ্য. (স*_ঘৃপাসন--অঃ)। নৃগা- 

সন; বসতিবাটা। ভদ্রাসন-বাটা-**পিতৃ- 
পিতামহের বাস্ত,তে যে বাড়ী আছে। 

ভন্-ভন'“ব্য. (স* তণ ধাতু শব্বে)। মঙক্ষি- 

কাদির শব্ধে। ভন্ভনানি॥ তেন্তেন 

'**ব্য, অপ্রীতিকর ভন্ভন শবে । 
ভব..ব্য, (স' ভৰব)। উৎপত্তি) দ্িত; 

সংসার । ভব্ত-ঘুিপা, তব-ঘুর্যে-''৭' সংসারে 

স্থিতি না করিয়! যে মিথ্যা ঘুরিয়! বেড়ায়, 
ষে উদ্দেশ্তহীন জীবন অতিবাহিত করে। 

তৰ-চন্ত্র ''এক কাল্পনিক নির্বোধ রাজার 

নাম। ভব-চন্ত্র শ্বানে হব-চন্ত্র নামও 

আছে। ভবী.'ভব_শিবঃ ভবী 

শিবপত্ধী। (স*তে ভৰ্যা, তন্তানী)। 

ভবী ভুলিবার নয়_-স্বামী তব যতই বুঝান, 

স্রী ভবী তাহাতে ভুলেন না। (বোধ হয় 
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বক্ষিষজে সতীর উপস্থিত হইবার বাসন। 
হইতে )। লক্ষণায়, যে কিছুতেই বুঝিবে 

ন|। ভব্য (গ্রা* ভব্ব ).'৭ (সৎ ভব্য)। 

যোগা, উত্তম, ভদ্রঃ প্রঃ-স্সভা ভব্য। যয. 

মঞ্জাল, শুভ, গাঃ--ডব্য আমি ভাগিন। 

ভালর তরে কই (মাঃ)) গাঃ-ভবা 
নাই ভয় পেয়ে ভূপে গিয়া ভাষে (মাঃ)। 

ভবাুক্তু'গ. সুশ্রী । 
ভ-ভ তৌ-ভো.' ব্য. (সঃ ভগ ধাতু শবে )। 

ভণ্ত শব্দে, গ্রাঃ-বেশী কুইনীন খাইলে 

কান ভি, ভে-ভে। করে, ভ্রমর ভৌ-তো 

করে; লোক জন ন। থাকিলে বাড়ী ভ-ভ 
করে- শৃন্ততাঁয় | 

ভভম্-ভভম..বা. (অন্থকার শব )। শিঞ্গার 

বার্ো। ৰ 

তয়..'ষা. (স*)। ডর, বিপদের শক 

তয়ঙকর...ণ. (স*)। ভয়কারক ; অতি" 

শয়। ভয়-খেগৌ...ণ. যে ভয় খাটয়াছে, 
ভীত হইয়াছে। ভয়-ডর **( সহচর শব) ূ 

ভয়। ভয়-তরাস-''(ভ্রাপ। সহচর শব )। | 

ভয়আস। ভয়-তরাসিয়া, ভয়তরান্তে ''ণ. ূ 

আঁসযুত্ত, ভয়াতুর। ভয়-ভাঞ্গা হওয়া | 

নির্ভয় হওয়া | ভয়ও নাই, তরসাও নাই । 

-ন| এদিক না ও-দিক কোন দিকে 

উপায় নাই। ভরয়-ভাবনা.'*( সহচর )। 

ভয় ও আশঙক।। 

ভয়ষ, ভয়না.**ণ. ( স* মহিষ + আ। মহিষ 

ভ'ইষ--হি* ভৈষ--মহিষী | বাণতে মইষ, 

মইষা)। মহিষ হইতে জাত, যেমন ঘি। 
তর***ধাতু, (স* ভূ ধাতু)। ভরি_-ভরণ, পুরণ, 

ধারণ, পোষণ, করি। ভরা ॥ ভরণ-পো।ষণ 

। 
। 

শবা )| ভরণপপুরণ-" হরণ-পুরপ। হেন 
ফের-_-হরণ পুরপ। ( স*তেও ধূ ভূহ্ ধাতুর 

অর্থসাম্য আছে। বোধ হয় এফ ধাতুর 

রুপাস্তর)। ভর. "যা, ( স*)। আশ্রয়, ভার, 

আধিক্য । প্রাঃ--পায়ে ভর দিয়! ধাড়ানা-. 

পায়ে ভার দিয়! কিংব। প। আশ্রয় করিয়!। 

প্রেমভরে-'প্রেমীধিক্যে। নেশায় ভর--তর 

বা পূর্ণ। তর-পূর "'( সহচর শব্ব)। ভর] 
বা পূর্ণ। দেবতার তর হওয়া--কো 

ঠাকুর দেহ আশ্রয় করেন। ভর হলে 
লোকে নিরন্তর মাথা চালে, নির্বাক থাকে, 

ইত্যার্দ। বরস-ভর...ব্য. বয়স ভরিয়া ৰা 

ব্যাপিয়!। ভরতি, ভরনা, ভরা, ভরী দেখ । 

ভরত ''ষ্য. (স*)। মুনিবিশেষ। জড়- 

ভরত.""ভরত মুন তপন্তারত হয়! জড় 

তুল্য হইয়াছলেন। তাহার তুল্য অলস 
নিরুদ্যম। | 

ভরত.'"ষা.(স" ভাদ্বাজ হইতে হি*। ভর" 

দ্বাজ শব হইতে ভারই নামও আসিয়াছে)। 

শাখাশ্রয়ী বর্গের ৮1৯ আঙা)ল পক্ষী- 
বিশেষ (5191218, £15008 60129019)) 

পক্ষ গাঢ় খয়রা, মাথায় ছোট শিখা, চ্জ 

সবু। গ্রামের মাঠে প্রায়ই পুকুরের ধারে 
দলে দলে চরে,এবঃ শীষ দিতে দিতে উপরে 

উঠে। 

তরতি, ভন্তি, তত্তি.''ষা, (স* ভরিত। বা* 
ভর1+তি। তু* বাড়তি )। পূর্ণত।'''ণ, 

পূর্ণ ওাঃ--বাকৃষ ভরি টাকা, গাড়ী 

লৌকে ভর্তি, ভর্তি বর্ষার দিন, ইছুলে 

ছেলে ভণ্ি করা-ইছুলে গ্রবিষ্ট করানা। 

ভরা-ভরতি.''৭, পূর্ণ । 
'*"( সহচর শব )। ভরণ-পুরণ'''( সর | ভরছা্ ''ভরত, ভারই দেখ। 

ষ্ঠ 



| 

ভরন.**ষা, ( হি* ভরৎ, ভর্ত। বরশালে ভরট । 

স* বর্তহইতে। বর্ণবিপর্যয়ে তৰ--টহ-__ 

ও* টহ্)। পিতল ও রাঞ্জোর সঙকর ধাতু, 

অথবা পিতল ও কাপার সঙ্কর ধাতু 

(01029) | কাসার মূলাধিক্যে ভরনের 

উৎপত্তি। ভরনের বাঁপন ছীচে ঢালা হয়। 

] 

ম'তে ভরবস!, তরবশ! | বা*তেও আশা ও 
ভরসা একার্থ নহে । ভরি+আশ!? ৰর+ 
আশা ? কিন্ত আশা অর্থ থাকে। ৰর+- 

আশয় ? আঁশয়_অভিপ্রায়। আধার-- 

মেঃ। তু* কি ছন্তট আশার আশে আইন্থু 

তোমার পাশে (ভাঃ)-আশে--আশয়ে | 

আশ।--আয়ত। তৃষ্ণা_-অঃ। বোধ হয় 

বর+আশয়--বরাশা--ভরশ। | ভরসা 

সাধৃশ্তার্থে বা* হইতে পারিত, ম'তে হইত 
না)। বিশ্বাস-হেতু, প্র:--বড় বুক্ষ ছায়া 

দেখি ভরসা করিন্ু মনে (জ্ঞানদাস)) 

বিশ্বাস, পাঃ_-ভরসা করিয়। খুলিয়৷ বলিবে। 
ভয় নাই ভরসাঁও নাই? সাহস, গ্- 

শীতকালে ভরস! করিয়া নাইবে ; আশ্রয়_ 

নুতন বাসন হাসের ডিসের মতন শাদ। 

দেখায়, পুরানা হইলে গায়ে জাব ধরে। 

ভরনা..'য্য. (স* ভর। বা* ভর ধাতু অনা )। 

ভার, প্রঃ ঝাশে ভরনা দিয়া দীড়ানা; 

ধাঁরণ-সামর্থা, প্ঃ_সরু দোড়ীর ভরনা অন্প। ূ 

ভরনি-..পুরণি (তাতের। তাত দেখ )। 

ভর-পূর'- "ভর ধাতু দেখ। ৰ 

ভর্-ভর..'ব্য, (স* ভূ ধাতু )। গণ্ধ-পুরণে, 

প্ঃ--আতরের গণ্ধ ভর্“ভর করিয়। বাহির | আশয়, গ:--তোমার ভরপায় গ্রামে বাস? 

হইত-_চাঁরি দিক পূর্ণ করিয়।। ভূর্-তুর | আশা, পাঃ_-আশা-ভরসা (পহঃর শব)। 

বা, মৃছ গণ্ধ পুরণে। ৷ ভরা-.'ণ (ভর ধাতু দেখ)। পূর্ণ, গ্রঃ_তর! 

ভরম...ফ্য. (ম* ভ্রম। ভড়ং, বড়াং দেখ।! যৌবন) ভার-পুর্ণ, গ্রঃ-ভরা না (নৌকা)) 

বস্ততঃ স মন্রম হঈটতে | সন্্রমঃ সাধ্বসেইপি । '"যা' ভার, বোঝাই, প্রঃ-এী যে ভাগ! 

্তাৎ মংবেগাদরফোরপি-মেঃ। বা" মনতাস্ত : নায়ে 'দয়ে ভরা লাভে মূলে ডুবাইলি , রাম" 

দেখ)। ভয়, প্রঃ_কালার ভরমে হাম | প্রসাদ)। ভরাডুবি-''ভারপূর্ণ নৌক। 

জলদে না হেরি গে! (চগ্ডীঃ)) ভ্রম, | ডুবি, অতএব সমস্ত এককালে নাশ। ভরা" 

গ্রঃ-ভরমে তোমার নাম ক্ষিতিতলে 

লিখি (৮গী£)) সন্ত, আদরযোগাত।, 

৫-ত্রম জয়ে ভালয় ভবনে চল মোর 

(মাঃ)। ভরম ভাঁডজা-সন্ত্রম ভঙা। ভরম- 

ভরতি ..ণ. পূর্ণ। ভরা-পুরা '"" পরিপূর্ণ 

পাঃ--ভরা-পুর! দৌবন উদ্দামে বালি শৃহ্ 
( ভাঃ)। ভরা-ভর.."(ভর+অভর)| ভর, 

নির্ভর, ভরস্তর। 

সরম...(ভ্রম সম্ত্রম। অতএব সহচর শব্দ )। ; ভরাট *'ষ্য ( ভরা +মাটি--ভরাঁটি_-ভরাট )। 

সম্ত্রম ও লজ্জা । 

ভরস্তর...ষা. (ভর+ভর। প্রকর্ষ বুঝাইতে 

মাটিতে পূর্ণ পঃ_-ভরাট জমি_যাহা পূর্বে 

নিম্ন ছিল, এখন পূর্ণ। 

দ্বিত্ব। তরম্-_অম্ প্রত্যয় । তু জলম্ময় /। ; ভরী''ব্য. (স* ভর__আগ্চে বোধ হয়, স 

সম্পূর্ণ নির্ভর । 

তরসা...ষ্য, (হি* ম* ভরোনা। 'ও* ভরসা । 

ভূরি__নুবর্ণ হইতে )| তোলা উন্মান র 
রৌপ্যাদির )। 



[ ৭১৩ ] 

ভচ্জ ভক্ছ...ধাতু, (স* ভস ধাতু)। ভচ্চি... 
তর্বদন! করি। ভচ্ছ্ণ ॥ ভচ্ছা “ধাতু, (ভর্ঙ্গ 
ধাতু আস্তে )। ভচ্ছ্দান॥ ূ 

ভি ''ভরতি দেখ । 

ওম, ভন্কা ''ভমূ-ভস দেঞচ। 

ভম্তপ ''ব্য, (স* ভস্ ধাতু হইতে ভন্ত্া )। 

বায়ুপুরণ হেতু অসংহতভাবে, ভন্-শবে 

বাযুনির্গমনে, পাঃ_কামারের ভত্ত্র। হইতে 

ভন্ম-ভম করিয়া বাতাস বাহিরায়, গভীর 

পাকে পা ভম্ করিয়! ডু'বয়! যায়। ভমৃকা 

'*ণ, ভস্ করে যাহা, বাযুপুর্ণ অনিবিড়, 
প্রঃ_ভস্কা মাটি। জল-ভন্কা, পানি- 

তম্কা-.*ছিদ্রে ছিদ্রে বায়ু না থাকিয়া জল 

থাকিলে, প্রাঃ_এক এক আম পানি- 
ভদ্ৃক! হয়। তম্কানি "'(ভম্ক1+পাঁনি)। 

যেন ভন্ত্রার_ভিন্তির-পানি। ভম্ূভসা, ৷ 
ভম্্-ভসিয়| ''ভন্-ভগ করে যাহা । ভেস্- ৃ 

ভেস '*ভন্ভন ভাবে (অশিষ্টে )। ভেস্- ৰ ও জ্ঞাতি, জ্ঞাতিবন্খ, | ভাই-ভাগারী."' 
ভেগা ভেস্-েষিয়া-'ণ' ভেদ্-ভেদ করে! +*'(ভাগারী দেখ) ভ্রাত| ও অন্ত ভাগ- 
বাহা। | হারী ভাইয়া..-ভায়। দেখ। ভাই দ্বিতীয়া 

ভন্ম ''যা, (স" তন্মন্। কাষ্ঠাদি দগ্ধ হইলে | "*'(ভ্রাতৃদ্বিতীয়া)। কাতিক শুক দ্বিতীয়া 

স্বতন্ত্র চরিত্র আমার (চৈ চঃ)--আমার 
চরিক্র স্বতন্ত্র হইবে, তাহ! ইহাকে ভাল 
লাগে না, গ্রঃ-_বুঝিয়! আপনি কর যৈব। 
মনে ভায় (ভাঃ)। পদ্যে)। 

ভাই..“ষ্য. (স* ভাত -ভাই | ও* ভাঁই, হি, 
তাঈ- ভ্রাতা, বন্ধ) ম* ভাঈ- ভ্রাতা, 
ভাউ-বশ্ধ;)| কনিষ্ঠ ভ্রাত। (দাদা__ 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা); মিত্র (মিত্র-সন্বোধনে )। 
ভাই-ব"্য,'."( সহচর শব )। মিত্র, বন্ধু । 
ভাই-ভগিনী, ভাই-বইন 'কনিষ্ট ভ্রাতা ও 
ভগিনী। ভাই-বউ .'ভাতৃবধূ, কনিষ্ঠ 
ভ্রাগার ভার্ধা। ভাইজ...( ভাতৃজায়! )। 
্বামী-ভাতৃ-জায়৷ | ভাই জামাই... ভাত 
জামাতৃ) ভ্রাতার জামাত! । ভাঁই-বী..* 
(ভাত দুহিতূ)। ভ্রাতার কন্ঠ! | ভাইপো... 

( ভাত্ পুত্র, ভাত পোত )। ভ্রাতার পুত্ন। 
ভাই-ভাগ়্াদ-..( ভায়াদ দেখ)। ভ্রাতা 

যাহা অবশেষ থাকে,__ষথা! কাংস্তং শুধ্যতি 

তম্মনা, লৌহ-ভন্ম )। ছাই। ছাই-ভন্ম..' 
(ক্ষার ছার-_ছাঁই। কাঠের ভম্ম_ক্ষার। 

অতএব সহচর শব্দ)। ছাই। একভম্ম 

তিথি, যে তিথিতে ভাইকে ভগিনী পুজ। 

করে। ভাই-ফৌটা.'ষ. ভাই দ্বিতীয়! 

তিথিতে ভাইর ললাটে তিলক দিয়া ভগিনীর 
উৎসব। 

ভাইজ..'ভাই দেখ! ( প্রবোধচক্ত্িকায় 

ভাউজ। ও* ভাজ )। 
তাইট...ভাট দেখ। 

ভাইন-চোৎ.'ভান'চোৎ দেখ। 

তাইয়'.ষ্য. (ভাই+-ইয়!__সাদৃশ্ঠার্থে) ৷ ভাই 
তুল্য লোক । বাবু-ভাইয়া...বাবু.বা সৌখিন 
সন্প্র্দায়। ( ভেয়ে দেখ) । 

১9 

আর ছার দোঁষ গুণ কব কার (ভাঃ)-ভম্ম 
ছাঁর--একই বন্তু। ভন্মে ঘি ঢালা--অগ্নির 
নিমন্ত কাষ্ঠে স্বত যোগ আবশ্তক, কিন্তু, 
ভন্মে বৃথা । 

তা" 'ধাতু, (স* ভা ধাতু)। ভা-ই-_দীপ্কি পাই, 
ভাল বোধ হয়, এঃ-_-্বরূপের উচ্চ গান 
গ্রভুরে সদা ভায় (চৈঃ ৯), ইহারে ন! ভায় 



[ ৭১৪ |] 
টিন িিিটিতি টিটি রর ভিতর উরি 
জাউজ...তাইজ দেখ। 1 (ভাগারী দেখ )। ভাগী, তাগগ্রহগকারী। 
গাউরি'.'যা. (সং ভ্রমি। ও* ভউ"রি )। ভ্রমি, : ভাগ-."ধাতু, (স* ভন্জ্ ধাতু ভঙ্জে )। ভাগি 

যাহা দ্রুত ভ্রমণ করে, প্রঃ-চাক-ভাউরি  -রণে ভঙ্গ দবি-ই, পলায়ন করি, প্রঃ. 

( কৃততিঃ স্থং)--চকুত্রমি। তউরি দেখ। পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞ| বড় ভন 
ভাউলে, ভাউলো...্য. (1 স" বহি? স*] (চৈঃচঃ)। ভাগ! ॥ ভাগা... ধাতু, (ভাগ 

ধারল্য_ধবলত! হইতে ?)| শ্বেত রঞ্জিত ; ধাতু আস্তে)। ভাগানা ॥ ( হি'তে ভাগ ধাতু 
গৃহবিশি্ ছোট নৌক1। | অধিক গ্াচলঃ)। 

ভাঁ...ষ্য. (স*ভাৰ-_-অবস্থ! )। হাটে দ্রব্যের : ভাগনা, ভাগনী...ভাগিনা, ভাগিনী দেখ। 
পরিমাণ, দ্রব্যের মূল্য। ভাও করা-_হাটে | ভাগা ''ভাগ দেখ । 

দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ। বাজার-ভাও-" | ভাগাড়-"'ষ্য. (হি* গো-হর) ও* গো-দগা- 

বাজারের ভাব, দ্রব্যের মূল্য; ওলাউঠা ; যেখানে গোরু াড়ায়, হাড় পড়িয়।__ 

রোগ । (বাজার দেখ )। যেখানে হাড় পড়য়! থাকে । ম* ভাটলে। 

ভাকুয়!..ভেকো দেখ। _ মাঁলদহে বাঘাড | স* বাট -বাড়--ভাড়__ 

“ভাঁখা (শ্রা" ভাকা )..'ষ্য, (স* ভাষা হইতে ; ভাগাড় ? গ আগম। তু* পাগড়ী )। গ্রামে 

হি* ভাথা--ভাকা )। ভাষাবিকার, জানীয় ] গোরু বাছুর যাইবার পথ) গ্রামে যেখানে 
বোলি (01910) 1 যোজনাস্তে ভাথ!-_- মর গোরু বাছুর ফেলা হয় ৷ গে।-ভাগাড় "* 

এক এক যোজন (মনে কর, চারি পাচ | যে পতিত স্বানে মরা গোরু বাছুর ফেলা 
ৰোশ ) অন্তরে কথ্য ভাষা কিছু কিছু. হয়। ভাগাড়ে গোরু পড়া-_ভাগাড়ে মর 

পরিবঠিত হইয়া ভাখা হয় । গোরু থাঁকা। তখন শকুনী উড়ে। ইহ 
ভাগ..'ষ্য. প*)। অংশ; প্রদেশ) বিভাজন | | হইতে, অশিষ্ট গ্রামা, মুত মানুষের ধন- 

ভাগী ..ণ. (স* ভাগিন্)। অংশী, অংশ- | সম্পত্তি লোভে দায়াদের একত্র হওয়!। 

গ্রহণকারী: ভাগা...ষ্য. (ভাগ +বা* অ)। ; ভাগারী-..ণ. (স* তাগহারী। কিংবা ভাগ+ 

ভাগ, মস্ত প্রভৃতি বিকেয় ভাগ । ভাগ- | বা* আরী)। দায়াদ, অংশী, অংশ-গ্রহণ- 
জোথ...( ভুখ ধাতু দেখ )। ভাগ ও মাপ, | কারী। ভাগানী-পন!-*জ্ঞাতিত্ব, শত্র/তা। 

মাপিয়া ভাগ। ভাগ বীটরা "'(বাটর! দেখ)। : ভাগিনে, ভাগিনা, ভাগ্না'ষ্য, (ব" 
ভাগ ও বন্টন। ভাগ বাটোয়ারা...( বাটো.  ভাগিনেয )। ভগনী-পুক্র। স্ত্রী" ভাগিনী, 
যারা দেখ)। ভাগ বণ্টন। ভাগভূতা:. । ভাগ্নী। ভাগিন-বউ ."' ভাগিনেয়-বধু। 

ভাগতুত্ত, প্রাঃ-জমি ভাগভূতা করিয়া । ভাগিন-জামাই'**ভাগিনীজামাত! | 

সংসার চালায়_-ভাগে জমি বিলি করিয়! | : ভাগী..'ণ. ( স* ভাগিন্)। অংশী, ধনভাগী। 

ভাগ-যোগ-"ভাগ ও যোগ, প্রাঃ ভাগ |] ভাগীদার..'( বন্তৃতঃ ভাগদার । ফা* দীর। 

যোগে কাজ 'করা-কাঁজের কিয়দংশ | তু* অংশী, অংশীদার )। অংশী। 
অন্টকে করিতে দিয়! | ভাগ-ভাগারী... | গাঁগিগ (গ্রা)-"'ভাগ্য। অ-ভাগিগ ''অতাগা। 
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প্র্৫'এমন অভাঁগিগ যে ঘরে এক মুঠ 
চীল নাই। 

ভাগ্য..'ফা, (ম*)] অদৃষ্ট) সৌভাগ্য; 
কল্যাণ। ভাগ্যবান (গ্রা* ভাগ্যমান)'''খ. (সং 

ভাগ্যবৎ হইতে ভাগ্যবান্)। সৌভাগ্য- 

শাঁলী। ভাগ্যমস্ত-''ভাগ্যবান্। ভাগ্যক্মে 

'*আবৃষ্টের গতিকে । ভাগ মন্দ-'ভাগ্য 

মৃদ্গতি, মৃছ, কু। 
ভাঁউ'““ষ্য, ( স* ভ্রুভঙ্া )। জজ, ৫2 

বিদ্যাপতি, চণ্ডী» বৈষ্ণবপদ। 

ভাঙা...ধাতু, (স* ভর ধাতু ভঙ্জে )। ভাজি 

_ভগ্ন করি, খণ্ড খণ্ড করি, &£-_কাঠ 

ভাঙা, হাড়ী ভাঙা, ধনুক ভাঙা! ; 

বিচ্যুত করি, পরাঃ-_চালের মটক! ভাঙ্গা 
__মটকা খুলিয়া ফেলিয়। দিয়া নূতন রচনা 
করা; বিনষ্ট করি, প্রাঃ হুষ্ট লোকে 

কুমন্ত্রণা দিয়। ঘর ভাঁঙ্ো) স্থানত্র্ট করি, 

বিদীর্ণ করি, গঃ--বানে নদীর বাঁধ 

ভাঞ্জে; গ্রাতিবন্ধ বিনাশ করি, গাঃ-_ 

কাদা জল ভার্ভয়। চল, নৌক! ছুই হাত 

জল ভাঙ্ে; আশ! সংকল্প বিনাশ করি, 

প্রঃ-মন ভাঞ্জো। বাঘ।ত করি, প্রঃ 

ঘুম ভাঞ্গিলে উঠি) ভঙ্া করি শৃঙ্খলাকারে 
রন! করি, ও8-_কাপড় ভাঙ্গা! (তাজ 

দেখ), দোড়ী ভাঞ্জ। ৷ (অকর্মক) ভাঙ্গি 

ভগ্ন বিদীর্ণ হই, গ্ঃ_ সথাড়ী ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে; নিগত হই, প্রাঃ প্রসবের পূর্বে 

পানি ভাঙ্গা । ভাঞ্তা। ॥ ভাঙ্গান যয 

ভঙ্জা। বশ্ধন-লোপ; নদ্যাদির নৃতন পথ ' 
ভাঙ্জানবাটা...বাটামাছ দেখ । ভাঙ্জ-চুর. 
ভগ্ন ও চুর্ণ ভাঞ্জ-চুর করিয়! লওয়া_-কোনু 

দিকে অধিক কোন দিকে অল্প ভাগ করিয়৷ 

লওয়া। ভাঞ্গা-চোর। ভাঙ্গাচুরা__ভগ্ন ও 

চূর্ণ ভাঙ্গা -টুটা, ভাঙ্জ।-ফাটা, ভাঙ্গা ফুটা 
'**সহচর শব । ভাঞ্জা-ভরতি."'এক ভাগ 

লইয়া অন্ত পুরণ? ভগ্নাংশ অবশিষ্ট, াঃ-- 
ভাঙ্গা-ভরতি মাস। ভাঙা! "ধাতু, (ভাঙা 

ধা$্ আস্তে )। ভাঞঙ্গাই__ভগ্র, নষ্ট করাই; 
কুমন্ত্রণা দিয়া ভগ্নমনোরথ করাই, প্রঃ 

সে হেন বন্ধুরে মোরে যে জন ভাঙ্গায় হাম 

নারী অবলাঁর বধ লাগে তায় (চণ্তীঃ)) 

বিনিময়ে ক্ষুপ্র মুদ্রা লই, এটাক! 
ভাঞঙ্াইয়! পয়স! ভাঙ্ান! ॥ ভাঙ্গানি "' 
ভাঙান1; ভাঙন বেতন; বিমিময় | 

টাকা-ভাঙ্গানি-''টাকার পরিবর্তে ক্ষুতত 

মুদ্রা ৷ ভাঙ্ানিয়া, ভাঙ্গান্তে-''« যাহাতে 

ভাঙ্গে, যেমন মন-ভাঙানিয়। কথা, খর 

ভাঞঙ্গানিয়। মন্ত্রণ ৷ | 

ভাঙা...ষা. (স* তঙ্গা! | কিস্ত, অমরে, ভঙ্গ 
মাতুলানী-_-শণবিশেষ নাম; ভঙ্গ! শস্তং 

শণাহবয়ং_-ইতি রুদ্রঃ। ভজ্াযতে ভঙ্গ । 

বহুকাল পরে ভ্ভা।_ভাঙ্া অর্থ পাইয়া 
--শবচন্দ্িকাঁ-শবকল্পঃ। ওতে চলিত 

নাঁম পভী (পাঁতা), হিৎ সবজী । আঁ” হাষিস 

--স* হধিণী ? বা"তে সিদ্ধি নাম অধিক 

গ্রচলিত )। সিদ্ধ গাছের পাতা (প্রায়ই 

স্ত্রপুণ্পের মঞ্জরী ও পাতা )। সিদিধ দেখ। 

ভাঙ্ড় ''ষ্য. (ভাঙ্জা+ড়)। ভাঙ্গা পানে 

পটু, পরঃ__ভাঙ্গড়ের নাহি যম (ভাট 
ভাঞ্জড় মতি..'ণ. ভাঞ্ড়তুল্য মতি 

যার। 

' ভাঙ্জচ', ভে্জাচা-. "ধাতু, (স*ভঙঞ্জি_-তাঙ্াজি 

- ভাঞ্জচি। তাঙ্টি হইতে ভাঞঙ্জচা | তু" 

নেংচা )। ভাঙ্গগাই-ব্যঙ্জ করি। তাক্তা- 
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' চাঁন।, ভেঙ্াচানা ॥ (কৃত্তিঃ আং--ভাঙ্াচা 

ধাতু )। 

তাঙ্চালি.''ষা. (ভঙ্গ চালি)। কুমন্ত্রণা । 

ভাঞ্জচি...ষ্য. (স* ভর্তা হইতে)। কুমন্ত্রণা । 

ভাঞ্জড়া''ষ্য. (স* ভূঙারাজ হইতে)। 

সোমরাজ্যাদি বর্গের দীর্থায়ঃ কদীকার সু 
শাঁকবিশেষ (11095: 01000101215 )। 

পাত! কাট! কাঁটা, মঞ্জরীতে দ্বিবিধ ফুল, 

গীতবর্ণ। মঞ্জরীবৃস্ত দীর্ঘ । ফল (যাহা বীজ ূ 

বলিয়া! ভ্রম হয়) লোমশ। ভাঙ্গা ইট. 

প্রাচীরে, ছায়াবুত স্বানে জন্মে। (কেহ! 

পাত্রে বা মৃত্কটাহে খই মুড়ি ভাজা যাঁয়। 
ভাজন..'ব্য. (স*)। যে পান্জে ভাজা যায়, 
বাসন, পাত্র, গ-কবিকঃ, চৈতন্তমঙ্গম। 
ভাঁজনা-খোলা''.যে খোলায় ভাজ! যায়। 
আলু'ভাজা'''যে আলু ভাজা হইয়াছে। 
ভাজা-পিঠ."'পিঠা দেখ । ভাজ ...ভাজ। 
আলু বেগুন ইত্যাদি । (স* ভাজী-_ 
ব্যঞ্জনবিশেষ-শবকল্পঃ; ভাত ও ভাতের 

ফেন--আঞ্জে। দ* ভূজ ধাতুর খ উচ্চারণে 
উ হইয়া ভূজা--হি* *__মুড়ি)। ভাজা... 
ধাতু. (ভাজ ধাতু আস্তে)। ভাজানা | 

কেহ ইহার পাতা বিশল্যকরণী সরুপ ' ভাঁজ...ধাতু. (»* ভগ্র ধাতু )। ভাজি--ভঙ্জ 

প্রয়োগ করে)। 

ভাঙ্ান,''ভাঙ্তা ধাতু দেখ । | 

ভাঞ্ডান-বাটা...বাট! দেখ । | 
ভাঙ্গা -''ভাঞ্জ ধাতু দেখ । র 

ভাঁজী...ণ. (ভাঙা+ঈ। ভাঙগ দেখ)। 
ভাঙ্গা পানে আসন্তু, পা৮একে বুড়া 

তাহে ভাঙ্গী ধুতুরায় ভোল (ভাঃ)। 
ভাচা'.ষয. (সং ভূতি )। ধানভানার বেতন- 

সর্ুপ চীল, চীল লইয়া ভানিবার ধান, 

-গঃ-পরি ছুপণের কাঁচ। ভানিত আমার ! 

ভাচ! সেই বেট! হবে দেশমুখ (কবিকঃ) 

-যে দুই আনার কাচা পরিয়া আমার 

ভাচার ধান ভানিত, সে দেশমুখ-_দেশমুখ্য : 

হইবে। | 
ভাজ .'ধাতু, (স* ভূজ ধাতু )। ভাজি-_-উত্তগ্ত 

স্বৃত তৈলে পাক করি, যেমন লুচি, মাছ) 

উত্তপ্ত বালুকাতে ফোটাই, যেমন মুড়ি 

ভাঁজ| ॥ ভাজ। পোড়া" "ভাজা ও পোড়। 

 ভাকা-খল!..'যে অত্যন্প নিম্ন মৃত্পান্রে মাছ 

ভাজ! যায়৷ ভাজা-খোলা-''যে নিয় মৃৎ- 

করি, যেমন কাপড় ; দেহ আমর্দন নিমি্ত 

চাঁলন। করি,যেমন মুগুর ভাজা, গলা তাজা । 

ভাজা ॥ ভাজ ''ষা. ভঙ্তা, যেমন কাপড় 

কাগজ । ভাজ..'ধাতু, (ভাজ ধাতু আস্তে )। 

ভাজান! ॥ ভাজালু..'ণ. (ভাজ+আল)। 

যাহাতে ভাজ আছে। 

 ভাজন.''ভাজ ধাতু দেখ । 
ভাট...ধাতু. ( স* ঘট ধাতু চালনে। হিৎ ভাটা, 

9* ভটা, ম* ওহট-_বা* ভাট|। হট ধাতু 

দেখ )। ভাটি-নুান হই, প্রাঃ বেল! 

ভাঁটিয়াছে, জোয়ার ভাটিয়া গেলে যাইবে। 

ভাটা ॥ ভাট।..'নদী কিংব| সমুদ্রের জল- 

হ্রাস (০১৮-0৫০, 5 জুয়ার ভাট 

বুঝয়া লোহার বাড় দ্রিল (কবিকঃ)। ভাটি 

...জলের ভাটা, প্রঃ-ভাটি পানি উজান 

বহে কুল ভাঙে শ্রোতে (কুতিঃ উৎ)) 

কোঁশ! চড় বেড়াবে উজান আর ভাটি 

(ভাঃ)) ভ্রমেন উজান ভাটা চৌদিকে 

কৌচের বাটা (কবিক£)-নদীর যেমন 

উজান ভাটি, তেমন গ্রামের উপর ও নীচের 
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দিকে গমনাঁগমন | (জলের ভাট! অর্থে 

ভাটি অধুনা কদাচিং। উজান দেখ)। 

ভাটি..'ষ্য. হাস, গ্রাঃ--ক্ষীর বান্ধে জাল 

করি ভাটি (কবিকঃ); অপরাহ্ন, এ-_ 
বেলা ভাটি হয়, ভাঁটি বেলা; শনিবার 

দিনে ভাঁটা অবসানে (শূং পুঃ)--এখানে 

ভাটা-( দিবস) যাহা নিত্য ভাটি হয়। 
ভাটি.*ষ্য. ঘাঁটি, চালের এক এক 
ঘাট যেখানে খড় বাঞ্চারী দিয়! বাঁধ! 

হয়। ভাট!..'ধাঁতু. (ভাট ধাতু আস্তে )। 

ভাটানা ॥ বেল! ভাটাইয়া আসা__বেলা 

ঘাটতি ৷ চাল ভাটানা-_-ঘাট ঘাট ছাদ্ন। 

ভাটাল..'ণ. € ভাটা 4 আল )। ভারটা- 

সম্বদ্ধীয় | 

ভাট.."ষা. (স* ভট্ট)। হিন্দুজাতিবিশেষ, 
বন্দী, গ্রাঃ--ভাঁটে দেয় পরিটয় ঘটকের! 

কুল কয় বড় মানুষের রীতি এই (ভাঁঃ। 

পূর্বকাঁলে এবং এক্ষণে গ্রামে ভাট নিমন্ত্রণ- 

গঙ্রও বহন করে। ভাট-ভিথারী...ভাট ও 

ভিক্ষুক | (তু* ম* ভট--ভিখারী বামুন)। 
তাট"কলাই..'গরি কলাই দেখ । 

ভাট "যা, (স* ঘণ্টক--শবকল্পঃ)। খেটু 
গছ। ঘেটু দেখ । 

ভাটা -'ভাট ধাতু দেখ । 

ভাটা." 'যয, (স* বৃত্ত হইতে । ও* পে 
স* পি। হি* গেন্দা-_স* কন্দুক)। বু, 
ছেলে-খেলার কন্দুক। 

ভাট ..ভাট ধাতু দেখ। 

ভাটি ''যা. (জ* ভৃতি, বিত্তি)। ভূতি বা 
বাত্ত ব। বিতি, প্রঃ-_গ্রাম ভাটি--শ্রামের 
সাধারণ উদ্দেশে বিবাহাদি শুভকর্মে প্রাপ্য 
অর্থ। 
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ভাটি...ষা. (সং ভাঞ্চি, ত্রাই__ভাজনা-খোল! 

--অঃ। হি* ম* ভঢ়ী, ও ভাটি )। ইটচুন 
গোড়াইবার গৃহ; বন্ত্াদি নির্মল করিবার 
নিমিত্ত ধোবা যে হ্থাড়ীতে বস্ত্র ভাপা; 
মদ্যাদি চোআইবার বড় কলশ। ভাটি- 
'আরী, ভাটিয়ারী...ষ্য. (ভাটি+আরী )। 
যে মদ্যাদ্দির ভাটি রাখে; রাগরাগিমী 
( দেখ)। ভাটিখানা...ষা. যেখানে মদ 
চোআন| হয়। খোল! ভাটি...ষে ভাটিখানা 
সকলের নিকট উন্ত্ত আছে। 

ভাটোয়ারী...ণ. (সং ভট বা* ভাট+হি* বারী 
বা* আরী। বস্তত ভাট-আরী )। পণ্ডিত- 
ভ্টসম্প্বীয়, যেমন জম্ম | 

ভাড়..'ষা.( স* ভা । ভাগ্ুং পাত্রে বি. 
মুলধনে ভূষাশ্বভৃষয়ো:--মেঃ। ভা দ্রব্য 
খবাপনার্থ সর্ববিধ পাত্র, বণিকের মূলধন-_ 
পণা, ভূষা, অশ্বভূষা । পরে অন্য ছুই এক 
অর্থ আসিয়াছে । যেমন সং বাদ্যভাণ্ )। 
মৃত্ঘট; নাপিতের ক্ষুরাদির আধার (স* 
ভাণ্ডি। ভাগারী দেখ)। ভাড়ই..'ফা, 
( স* ভাগুপতি )। চোরিত দ্বার রক্ষক। 
ভাড়ারী-..ফ্য, (স* ভাগার। বোধ হয় 
ভাাগার-কোষ হইতে)। মূলাবান্ 
দ্রব্যাদি রক্ষারন্থান; পুষক্ষরিণীর মধ্যস্বল। 
াড়ারী...ফ্য. ভাগ্ডারস্বামী; তীঁড়ই। 
(ভাঙ্ারী দেখ)। 

তাড়..'ধাতু, (স* ভগ ধাতু )। ভাড়ি--. 

প্রতারণা করি, গ্রঃ--টাকা শোধ না করিয়। 
তাড়িয়! বেড়াইতেছে, গাঃ_-সঙগী ভাড়া 

যায় কবে (ভাঁঃ)। ভাড়া ॥ ভাড়..'ষ্, 

(সং ভগ্ড)। যে নিন্দিত পরিহাসকুশল; 

ধূর্ত। ভাঁড়-নাচ...ভেয়ে নাচ দেখ। 

ঠ 
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তাড়া-''ধাতু, ( ভাঁড় ধাতু আস্তে)। | ভাত-''যা. (স" তন্ত। অগ্নং ভুন্তেচ তত 

'ভাড়ানা ॥ ভাড়ামি, ভাড়াই-''ষ্য. (ভাড়+ 
আমি )। ভগ্বুত্তি। 

ভাড়ই.''ভাড় দেখ। 

ভাড়া-.'ষ্য. (স* ভাটক )। বাবহারার্থে দত্ত 

শকট গৃাদির লভ্য ধন। ভাড়াটিয়া, 
তাঁড়াট্যে...ণ. € ভাঁটকদত্ত--ভাড়াটা + 

ইয়।)। যে ভাঁড়! দিয়া অধিকার করে) 

ভাড়! দিয়া অধিকারযোগ্য। 

ভীড়া...ভাঁড় ধাতু দেখ। 

ভীঁড়াই..'ষা. ভাড়ামি ৷ 

ভাড়ার, ভাঁড়ারী-..ভাড় দেখ । 

ভাড়,য়া, ভেড়য়া..'যা, (স* ভট-পামর+ 

উয়া। ও* ভড়ুআ, হি* ম* ভড়ৰা। 

তু* স* ভডিল- সেবক )। বেশ্তার 

পোষ্য। 

ভাঁপ'-'ষ্য. (স*নাটকের রূপকবিশেষ। 

ইহাতে এক বান্তি মাত্র রঙ্জমঞ্জে নানা 

রঙ্জে নান! রস প্রকাশ করে। শবটি অঃ 

মেতে নাই, আছে হেমচন্জে )। ধূর্ত- 
চরিতের বিটলতা, ছলন| | (শব্দটি রাঁ়ে 

গ্রায় অপ্রচলঃ)। 

ভাঙু..'ধাতু, (স* ভণ্ড ধাতু )। ভা্চি-- 

ভাঁড়ি। ভান্ডা । ভাগ্ডা-''ধাতু (ভা ধাতু 

আস্তে )। ভাণ্ডানা ॥ (কবিকঃ। অধুনা 

ভাঁড়, ভাড়া ধাতু )। 

ভাগুার..'ষা. (ভাশাগার-_-হেমঃ)1 ভগ্ডাগার 

হইতে অর্বাচীন স+ )। কোষ। ভাগ্ডারী-.. 

ষ্য. কোষরক্ষক; নাপিত (ভা্--ক্ষুরভা্চ 

+আরী। ও* ভগ্ডারী__নাঁপিত )। উপাধি- 

বিশেষ। (নাপিত অর্থ সর্বত্র গ্রচলঃ নহে)। 

সত্রী' ভাঁগারিনী, তাগ্ডারনী। 

| 
| 

ৰ 

ম্তাৎ_মে)। অন্ন; শ্ফোটকাভাস্তরস্থিত 
কঠিন পুয়। ভাতুয়া, ভোতো...ণ. (ভাত+- 
উয়1)। ভাত ভোজা যার। কড়-কড়িয়া 
ভাত..'শুখাইয়া কঠিন ভাত। সড়-সড়িয় 

ভাত'''অন্ন পরস্পর লগ্ন নহে। পান্তা ভাত 

'*পানি-সিন্তু ভাত। তপ্ত ভাত :'(ও* তবত 

ভাত )। সদ্য সিদ্ধ উষ্ণ ভাত । বাড়া ভাত 

'*ষে ভাত পূর্বরাত্রে রধা ও পৃথরু রাখা 

হইয়াছে; যে ভাত ভোজন নিমিত্ত বাড়া 

হইয়াছে । ফেল| ভাঁত...(স* ফেলা-- 

উচ্ছিষ্ট)। উচ্ছিষ্ট অন্ন। লেকট ভাত...(স* 
লিপীকৃত )। যে ভাত অধিক সিদ্ধ 
হওয়াতে পরম্পর লিপ্ত হইয়াছে । পোড়ের 

ভাত .'যষে ভাত গোময়াদি পুটে পক 

হইয়াছে। (ইহাতে ভাত সুসিদধ হয় )। 

শাদা! ভাঁত..'শ্বেতবর্ণ অন্ন, পলান্ন নহে। 

ঘি-ভাত...যে ভাতে ঘ্বৃত সংযোগ করা 

হইয়াছে (রীধিবার সময় )। শাগ-ভাত '' 

ভাত ও শাক (শাক দেখ), আমিষাদ্দিহীন 

অন্ন। (ডাইল তাত, দুধ ভাত...ইত্যাদি 

সহচর শবে “ভাত শব পরে বসে)। 

তাতে ভাঁত'''ভাতে সিদ্ধ গোল আলু 

কাঁচকল! ইত্যার্ষে ও ভাঁত। ভাত-কাপড় 

-**গ্রাসাচ্ছাদন | পর-ভাত ভাল পর-্ঘর নয় 

'-“অন্ভের গৃহে বাঁস কষ্টের কাঁরণ হয়, 

অন্ঠের গৃহে ভোজন হয় ন|। ভাতে ধুণা 

দেওয়া_ প্রতারিত করা। বাড়া ভাতে ছাই 

.**প্রস্তত অল্নে তন্ম প্রক্ষেপ আর সুযোগের 

সময় পরকৃত বিগ্ন একই প্রকার ঘরে গিয়। 

ভাত খাওয়া-লোকমাঝে অপমানিত 
হইলে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন এক গতি। বুকে 
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হিয়া ভাত রধা-.এতাদৃশ অত্যাচার 
(প্রায়ই, দাড়ী উপড়ান! )। 

ভাত।.'ষ্য ( স* ভূতি | হি* ভত্তা )। ভূত্যের 

অতিরিন্ত বেতন। 

ভাঁতার...ষ্য. ৫স* ভর্তা । হি* ভতার, ও*তে 

ঘইতা--ভ স্থানে ঘ)। স্বামী (নারীভাযায়)। 

ভাতার-খাগী...যে ভর্তাকে থাইয়াছে-- 

অর্থাৎ যে ভর্তার মৃত্যু দেখিয়াছে। 
(নী গাঁল)। ভাতারী"..যে স্বীয় ভর্তা 
ব্যতীত অন্তকে ভূত করিয়াছে । 

ভাতি, ভাতি'ষ্য. (স* ভাতি। ও* ভন্ভি, 

হি* ম* ভাত )। প্রকার, £--চিত্র কৈল 
নানা ভাহি ( শৃং পুঃ), নানা পক্ষী জলচর 

গড়ে নান! ভাতি (ভাঃ), “দিব। রাতি 

সমভাতি দৃষ্টি মাত্রে সুখ”, “গায়ত নান 
তাতি।” (গ্রাটীন বা*)। 

ভাদই...ণ. (স* ভাদ্রঈ)। ভাদ্রমাস- 
সম্থপ্ধীয়। 

ভাদর...ষ্য. (সৎ ভাদ্র) । ভাঙ্মাস | ভাদরিয়া, 

ভাদর্যে*'ণ. (ভাদর+-ইয় )। ভাদ্রমাসে 

জাত, ভাদ্রমাসসন্বন্ধীয়। 
ভাদর বউ (প্রী* )."*ভাতৃবধু। ভাঁশুর তাদর- 

বউ সম্পর্ক...ইহাদের দেখা-দেখ যেমন 

রীতিবিবুদ্ধ তেমন অসাক্ষাৎ। 

ভাছু."'ষ্ ( বাকুড়ায় নাম)।| বাউরীজাতির 
দেবীবিশেষ। 

ভাত্রপদ *'ষা, (স*)। ভাব্রমাস, 

কবিকঃ (ও*তে ভাদ্রব )। 

ভাত্রবধূ গ্রা")..'ভাতৃবধু। (হি ভাবহ)। 
ভান ' ধাতু.(স* ভন্জ ধাতু । জলুগ্ত। ও, 

ভান ধাতু )। ভানি-নিম্তৃষ করি, প্রাঃ_ 
পরের ভানিয়া ধান ছু সতীনে রাখি গ্রাগ 

পা: 

(কবিকঃ), তেনে খাইতে টেঁকি কুলা দিবা 
(কবিকঃ)। ভান! ॥ ভানা-কোট।, ভানা-কুটা 
'*€( সহচর শব )। ভানা। ভাননি-'ষা. 

ভান, ভানার বেতন । ভাননী.''ষা. যে 

নারী ধান ভানে । ভাননিয়।...ফ্য.(ভীনন + 

ইয়া)। ষে (পুরুষ) ধান ভানে। ধান 
ভানিতে মহীপালের গীত : পূর্বকালে উত্তর. 
বঙ্গো মহীপাল নামে রাজ। ছিলেন। তাহীর 

চরিত-কাহিনী প্রসিদ্ধ হইয়! বঙ্জোর সর্বত্র 

গীত হইত। কিন্তু ধান ভানিতে ভানিতে 

সে গীত শোভা পায় না। অন্চিত সময়ে 

ভাল কথাও সাঁজে ন।। এই প্রকাঁ” ধান 

ভাঁনিতে শিবেব গীত-_শিব ঠাকুরের কীন্ি 

গান। ভান ' ধাতু. (ভান ধাতু আস্তে )। 

ভানানা ॥ 

ভান : ষ্য. (স* )। গ্রতীতি, প্রকার, প্রঃশ_ 
ন্বর্ণপ্রতিম৷ ভান (চৈ চ:)--সদৃশ) 
রোমলতাবাসী ভূজগী ভান (জ্ঞানদাস)। 

ভান-চোখ। ভাইন-চোং...ষ্য. ( ভগিনী-- 

ভইন--ভাইন+-চুদ্ ধাতু )। ভগিনীর ধর্ম- 
নাঁশকারী | (অশ্লীল গালি)। 

ভাম্ুমতী, ভানমতী...ফ্য. (স* ভান্গমতী )। 

রাজ! বিকুমাদিত্যের এক মহিষী। ইনি 

ভোজরাজছুহিতা ও ইঞ্জাল-বিদ্যায় নিপুণা 

ছিলেন । ইহা হইতে, ইন্দ্রজাল। শৃন্তে রশি 

ধরিয়া উঠ৷ ভান্ুমতীর এক প্রসিদ্ধ খেল! 

ছিল। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভাঙ্গমতী 

বিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে । এখন যাহা 

আছে, তাহা ভোজবিদ্যা। (ভোজবিদ্য| 

দেখ )। 

ভাপ..ষ্য, (স* বাপ্প। ও" বান্ফ, হি ভাঁফ, 

ম* বাফ। পপ স্বানে পফ হইয়া ন* পুপ-_ 
সু 
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পুপ্ফ হইত)। বাপ, উন্মা। ভাপ.."ধাতু, | বা* ঈ। হি* ভন্রকী )। মানস-বকার, মুখ. 

ভাপি_-জলের উ্ণ বাণ্পে পর হই । ভাপা ॥ লীলা (5০178601), প্রঃ--আহড়ে 

ভাপা-.*ধাতু. (ভাপ ধাতু আস্তে)। ভাপানা॥ | বিহড়ে থাকি মারয়ে ভাবকি (কবিকঃ), 

মাটি ভাপান।--মালস্তে এক শ্বানে বহুক্ষণ : মুখবিকার দ্বারা ভয়-গ্রদর্শন। ভাবন। 

উপবেশন হেতু উষ্ণ ঘমে মাটি ভাপান!, | "যা, (স* ভাঁবন| |, ধাঁসন! ভাৰন। 

বৃথা একত্বাঁনে উপবেশন। ভাপরা-.'ষা. | সংস্কারো_হেমঃ)। ধ্যান; পর্যালোটন।; 

(ভাপ+রা। ম* ৰাফার।, হিৎ ভপারা। তুৎ। চিন্তা, যেমন ভাবনা-চিস্তা ) শঙকা, যেমন 

হাঁপর )। উঞ্ণ জলীয় বাণ্প। ভীপর৷ লওয়া। ভয়-ভাবন1; দ্রবে ডুবাইয়া ততজরবে 

_ রোগবিশেষে উষ্ণ জলীয় বান্প সেবন! আধান, অধিবাঁসন (1095101 )ঞ্চ ভাবিত 

তাপসা...€ ভাপ+মা )1  বাপ্পসদৃশ, . ""'ণ.(স* ভাৰিত ৯। চিত্তত। ভাবুক 
বাম্পগণ্ধ ৷ ভপণ! .'ধাতু. ভাঁপসাই _-বাপ্প- ৃ "যা. (স* ভাব।ক )। রসিক, রসবিশেষ- 

গণ্ধ হই। ভাপসান|। |. ভাবনাচতুর। ভাব ''ধাতু, ভাব-খ্যান 

ভাব...যা, (স* ভার) ভার শবেব নানা অর্থ, করি, চিস্ত। করি। ভাঁবা॥ ভাবা... ধা, 

আছে। ৰ্বিকারে। মানসে! ভাৰঃ, ভাব্বঃ সন্ত! (ভাব ধাতু আস্তে )। ভাবানা ॥ 

স্থভাৰা ভপ্রীয় চেষটাত্বজনন্থ--অঃ। কিয়া: ভাবড়া...ধাতু, ( বৈদিক ভর্ভর! ? স*ভাবিত 

লীলা-পদার্থেবু ব্রিভূতিবুধজস্ত/যু_মে£.. হইতে )।  ভাবড়াই--বিহ্বল হই 

ইত্যান্দ)। সত্তা, যেমন ভাবের বিপরীত ' ভাবড়ান। | 

অ-ভাব 7; অবস্থ!, বেমন বিষ ভাবে; . ভাম...ষা, (ভাপ- রব হইতে)। নকুল-বংশের 

শ্বভাঁব, যেমন দুষ্টভাব? অভিপ্রায়, যেমন ভোদড় সদৃশ চতুৃষ্পদবিশেষ (1 

. মনের তাৰ, কথার ভাব; কিয়া, যেমন 01৮০1. 18180090105 11561) মাথ। 

দাস্ত ভাব; চেষ্টা, যেমন মুখের ভাব | ও দেহশ্দীর্ঘ, মুখ সরুঃ পা চোট, লঙ্গ 

দেখিলে; লীলা, যেমন হাবভাব ; প্রণয়, র দীর্ঘ; লেজে ডোর! নাই, লেজ গুটাইতে 

যেমন লোকের সঙ্গে ভাব রাখা, ভাবান্তর! পারে। গ্রাযই গাছে, তালগাছে 

ঘট!) অনুরাগ, যেমন ভাবের ! মান্য) ] থাকে, কখন কথন. মাটির ঘরের পরলে 

আত্ম! ; সমাধি বা ভাবন| । ব্যাকরণে ভাব- লুকায় ৷ রীব্রিচর | বাঁপ-বাঁপ বা ভাপতাপ 

বাচ্য। ভাব-ভক্তি''অন্ুরাগ ও সেবা।; ডাকে। 

তাব-ভ'্গ ''মুখচেষ্ট।। ভাব সাব-..( সাব | ভায়রা ভাই...ষ্. (ভাইয়া+রা-ভায়র? 

প্রচর শব )। গ্রণয়। ভাঁবকালি...ফ্য. ; শব্দটি রাড়ে প্রচলঃ নহে) শ্তালীপতি। 

(স* ভাবক+আলি। তু* ঠাকুরালি)। | (রটে শ্তালীপতি ভাই)। (গ্রবোচন্দ্রিকায় 

ভাঁরক--রসবিশেষ-ভাবচতুর--তাহার ধর্ম] ভাঁএরা ভাই )। 

(টচৈঃ চঃ। অপ্রচলঃ)। ভাবকি (গ্রা" : ভায়।-''ষ্য. ( ভাই+ইয়া-ভাইয়-ভায়া। 

ভেবকি, ভেউকি )."'ষ্য. ( টি ডারক+ ] তুলার্থে ইয়া কবিক£-_ভায়্যা | ভাইয়া 
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ভার! )। ভ্রাতা তুল্য, ভাতৃত্বানীয়, গাঃ-_ 

ঘটক নারদ ভায়া (ভাঁ:)। (ভাইয়! দেখ )। 

ভায়াদ..'ষ্য, (স* ভাতৃ-দায়াদ )। জ্ঞাতি, 

ধনাংশভাগী | ভার়াদি '"ষ্, জ্ঞাতিত্ব, 

শত্রুতা । ভায়াদী'..ণ. জ্ঞাতিনন্বপ্ধীয়। 
ভাই-ভায়াদ..'ষা. জ্ঞাতিবণ্ধ।1 - ভাই- 
ভায়া'দ-'ষ্য. জ্ঞাতিত্ব। 

ভার..'ষ্য, (স*)। গুরুত্ব, বোঝ!) বাঙীর ভারত ''ষ্য. (স*)। 

যায়। ভারা ॥ ভার... ধাতু. (ভার ধাতু 
আস্তে )। তারানা ॥ (ভার দেখ)। 

ভারই...'ষ্. (স+ ভরদবাজ। ভারয়--শবকর:)। 
শাখাশ্রয়ী বর্গের ১২ আল দীর্ঘ পকষী- 
বিশেষ (08০01781719 17161011005 )। 
মাধ পাংশু, পাখা খয়র! বর্ণ। ছোট ছোট 
বনে থাকে। 

ভারতবর্ষ, মহাভারত 
ছইপাঞ্জ্ের ভার; শিকাপহিত বাঙ্গী।...ণ. ূ গ্রন্থ; পৃথিবী। ভূ-ভারত '( এখানে ভারত 
কষ্টকর) কঠিন) ছুঃসহ, প্রাঃ_জীবন [| --পৃথিবী মনে না করিলে সহচর শব্ধ হয় 
ভেল অতিভাঁর (জ্ঞানদাপ )। ভারা...যা. 
( ভাঁর+আ। ও* ভাড়ি)। যাঁছাতে ভার 

স্বাপিত হইতে পারে, উচ্চ মঞ। ভারা 
"ধাতু, ভারাই_-ভারী বোধ হই, প্রঃ 
চলিতে চলিতে প| ভাঁরায়। ভারান॥ 
(ভার ধাতু দেখ )। ভারি..'পরে দেঞ্চ। 
ভারিয়া-.'ষ্য. (স* ভায্িকা। কিংব! 
ভাঁরইয়া)। ভার-বাহক। ভারী... 
(সঃ ভারিক, ভারিন্)। ভারবাহ, প্রঃ 

কোথাও বা দধিতঞ্চ ভারে লইয়! ধাইছে 
ভারী (মেঘনাদবধঃ)।.".ণ. ( দর ভারিন্) | 

ভারযুন্ত, গুবু) বৃহৎ) অতনু (ভারি 

দেখ )। ভারিক্যে..প. (ভারিকইয়া)। 
গুরুভারী, গম্তীরগ্রক্কতি | রাশভাঁরী 

(রীশ-_অশ্বাদির মুখরশ্মি ভারী যাঁর )। ধীর, 

না)। পৃথিবী । ভারত-ছাড়। মেয়ে--এমন 
মেয়ে য়ে পৃথিবীতে আর নাই। ভারত- 
ছাড়া কথা--ম্হ।ভারতে নাই এমন কথা। 
য| নাই ভারতে, তা নাই ভারতে-_যাঁহ৷ 
মহাভারতে নাই, তাহ! পৃথিবীতে নাই। 

৷ ভারা''ভার, ভার ধাতু দেখ। 
ভারি (গ্রা' ভালি)...৭. (স* ভূরি)। ভুরি, 

অত্যন্ত, প্রাঃ--হঃখ পাবে তারি (চৈ: চঃ) 
ভারি বর্ষা, ভারি মজা ।...ভারী দেখ, 

£_-কিস্ত সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি 
(ভাঃ--কষ্টকর। ভারি-ভুরি-.“ষা, (ভারি--" 
গৌরব, ভূরি-উপচর শব্দ)। গৌরব, 

গরিমা, পা$--তব ভারি-ভুরি ভাঙ্গিব মুরারি 
(চগ্ডীঃ), আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের 
তারি-তভুরি (চৈঃ চঃ)। 

গন্ভীর-প্রকৃতি, গুঢ়বুদ্ি । 
অর.'ধাতু, (স+ ভূ ধু ধারণে। কিন্তু 

কবিকঃ, ও*তে বার.ঞ্লুতু। বার ধাতু 
দেখ)। ভারি--মনতাদি দ্বারা তেজ বা! শত্তি 

ভারী-''ভার দেখ । ভারীত্ব ''যা. গুরুত1।...ণ. 
অপ্রগল্ভ স্বভাব ( আলালের ঘরে ছুলালে। 

কিন্ত ভারিক্যে প্রচলঃ)। 

ভাল.''ষ্য. (স* ভদ্র সরা ভল্ল। ও* তল, 
নিবারিত করি, গাঃ--আগুন ভ[রিলে আঁচ 
হয় না? অতিশ্রম হেতু শত্তি নিবারিত ব1 
বিনষ্ট হই, পাঃ--টলিতে চলিতে গা ভারিয়। 

হি* ম* ভলা। ভদ্র দেখ)। মল, এঃ__ 

ভাল করা, কহা, মনে করা, লাগা ।..'ণ, 

শ্রেষ্ঠ, উত্তম, সাধু, ধায়িক।...বা. বাঁকা 
ঞ ». ৯ 
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উপন্তাসে, প্রাঃ ভাল, তার পর কি; ভালুকী। বাঘ-ভালুক.'বাঘ ভালুক প্রভৃতি 
শুনিলে ? সম্মতি-জ্ঞাপনে, পঃ--ভাল, তুমি ূ স্বীপ্দ। ভালুক -নাচ'"'পোষা ভালুকের 

যাও। ভাল কাঁজ..'উত্তম, মগ্জালজনক ! কুৎসিত নৃত্য; এইব্ুপ কাকার মানুষের 

কাজ। ভাল জল..'নির্মল পেয় জল। লম্ঝম্প। ভান্গুকের ঘি--বাঘের ঘিয়ের 

ভাল মন্দ...উত্তম-অধম। মন্দের ভাল... | মতন এবং আমবাতার্দি রোগে লোকে 
অধমের মধ্যে উত্তম। ভাল মানুষ '*সাধু । লাগায়। 
বা ধাঞ্সিক মানুষ; সংসারঅনভিজ্ঞ ভালুকা-.'বীশ দেখ । (হি* ভলক1)। 
মানুষ । ভাল-মানুষি-"'সাধু ব্যবহার। তার  ভাশুর-''ষা. ( স* ভাতৃ-শ্বশুর )। পতির জো 

ভাল হউক-_মুখে মঙ্াল কামন! কিস্ত। ভ্রাত| ষিনি শ্বশুর তুলয। (ও*ন্ে দেড়)শুর 

অন্তরে অমগ্জল কামনার বল!-_মঞ্জাল অর্থাৎ জোষ্ঠ শ্বশুর-_ শ্বশুর অপেক্ষা জ্যোঠ। 

হউক। ভাল বাসা-বাস ধাতু দ্েখ। শ্বশুর তুল্য বলিয়! তিনি ভাতৃবধূর মুখ 

ভাঁলা...ব্যঙ্োযান্তিতে ভাল, 18 হাসিয়া নিরীক্ষণ করেন না। সামাজিক শীসনে 

কহেন হর ভালা মোর ভাই (ভাঃ। ভালা, মঞ্জালদায়ক )। ইহ হইতে তাশুর ভাতু- 

রে ভালা..ব্য, বাহবা! বাহবা । ৷ বধূর সম্পর্ক। 
ভালা, ভালিয়া, ভেলা-“'ষ্য. (স* ভললাতক। : ভাষ ..ষা. (স* ভাষ্য-_স্্র ব্যাখ্যান গ্রন্থ )। 

তল্লাতকী_-অঃ। ও* ভাল1, হি* ভিলবাঁ।  ধর্মনূত্রের স্মৃতির ব্যবস্বা। 

. তু* স* মেল-_মসী) | আমাদিবর্গের মধ্যম- ভাষা''য্য, (স*)। যে শবাঁদি দ্বারা বচন 

কৃতি তরুবিশেষ (11161081110 2৮ সস্ভাবিত হয়) সংস্কৃত ভাষা নহে, লোক' 

060. 96116081009 21190810101 ) | ভাষ| (এই অর্থ হি*ৎ ৪* মৎ-তেও গ্রচলঃ)। 

কাঠ কোমল পরব পত্রের নিষ্পৃষ্ঠ রৌমশ। ভাষা কথা... প্রচলিত ভীষার কথা, দৃষ্স্ত। 

প্রায়ই শাখাগ্রে পাত! থাকে । বসস্তকালে | (ভাখ দেখ )। 

ঝরিয়! পড়ে । ফল কৃষ্ বা আরত্ত কৃষ্ণ | | ভাস."'ধাতু, (স* ভাস ধাতু দীপ্তি, গ্রকাঁশ। 

ফলের নীচে নারগাবরণ স্থল বৃত্ত ও আঠির ূ ও* হি” ভাঁদ ধাতুর বা* অর্থ মতে স* 

শত্ত মানুষে খায় । ফলের রস গাঁয়ে লাগিলে | অর্থ)। ভান-_জলাদি উপরে প্রকাশ পাই 

ব্রণ উৎপাদন করে। (এই হেতু নাম ৃ জলাঁদ উপরে থাকি। ভাস ॥ ভাসন্ত''? 

ভল্লাতক। ভল্লান্ত্রমর অনুঙ্ষরত্বাৎ_-অঃ ট'ঃ)। | যাহ! জলা উপরে ভাসিতেছে। ভাস! মেঘ 

চুন জলের সহিত এই রস লাগাইয়! ধোবা; ""*যে মেঘ বায়ুজোতে বাহিত হইতেছে। 

কাপড় চিহিত করে। তাঁা ভা! কথা.'-অস্তরে নিমগ্ন নহে, যাহ 

ভাঁলুক-..ষ্য. ( স* ভন্রুক, ভালুক )। কৃষ্ণবর্ণ ্ উপরে উপরে রহিয়াছে। ভান! ভাগা ভান 

দর্২লোমশ দেহ আরণা চতুপ্পদবিশেষ | ."'গভীর জ্ঞান নহে। ভাসা." "ধাতু, (ভাগ 

(0681. 110101505 01505 )] পা! ধাতু আস্তে )। ভাদানা। ভাদান'''যা' 

পাতিয়া চলে। ফল পোকা খায়। স্ত্রী'। জলে বিসর্জন। 
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ভাঁস-"'ষ্য. (সং ভাম্-_গ্রভা__নঃ )। পূর্বা- | ভিক্গ'.'ধাতু, (বা* ভিজা) ও* ওদ| 7) হি* ওদা 
ভাস, প্রাঃ__জানি কিছু কাধ্যে আছে ভাস. ভীগ! ভীজ1); ম* তিজ্কা। হি* ভীগন! 
( চৈঃ চ)7 আভাস, পাঃ- বুঝিয়া কার্য্যের | ভজন! ম* ভিজে ভিজা । সং মিন ধাতু 
ভা থেয়ে এল কাছে (মাঃ)। ভাদ্স (গ্রা') , স্নেহন। স* মুদ ধাডুও হইতে পারে। ম 
"আভাস, গ্:-কাজর "ভান্স নাই ৃ স্বানে ভ হয়, যেমন মইষা ভইষা, মেঢ়া-- 
(শৃং পু$)-কাজের ভাদ্স নাই। "7. ভেড়া। মদ ধাতু মর্দনে। তু স* অর্দ ধাতু 

তান্বর.'ষা. (স*স্থর্য, অগ্ন)। প্রতিমৃত্তি- ৷ পীড়ন হইতে আর্দ শব । স* উদ- জল 
কারক ( ও* ভাস্কর। স* ভাস্--প্রতিমুতি হইতে ওদা)। ভিজি__আর্র, সিন্তু হই। 
_-আর্ে ); নির্মল ভাঙ্তুর কপূর ( কপুর | ভেজা, ভিজা ভিজ.'"ধাতু, (ভিজ ধাতু 

আস্তে )। ভিজানা | দেখ। প্রায়ই ও*তে )। ভান্বর্ষ'ষ্য. (ম*. 

ভাস্কর হইতে আধুনিক )। প্রতিমু্তি-করণ ভি জট...ষা. ( ই” ৮91 )। দর্শনের বেতন । 
৷ ভিট, ভিটুভিট..ব্য, (স* ভিদ ধাতু )। কলা। 

ভিআ.."ধাতু, ভিয়া ধাতু দেখ। বিদারণে, গাঃ--ভিট্-ভিট করিয়! ঠেঞ্ানা 
এমন প্রহার যেন চর্ম বিদীর্ণ হয়। (টিপ. ভিক্ষা...ষ্য. (স*)। যাদ্ধা ; এক গ্রাস অন্ন): 

ভোজনের যোগ তগ্চ,লাদ, গাঃ__দিবস 
তিনের দিল ভিক্ষা (কবিকঃ); অন্নভিক্ষা 

(বৈষ্ণব, ভাঁষায়)। ভিক্ষা-পুত্র.''ষ্য, যে 

ব্রাহ্মণ কুমার উপনয়নকালে অন্যের প্রদত্ত 

ভিক্ষা গ্রহণ করে। ভিক্ষা-মা'""যে নারী 

ব্রাহ্মণকুমারকে ভিক্ষা দেয়। ভিক্ষা-শিক্ষা 

'"'ষ্য. ( শিক্ষা প্রচর শব )। ভিক্ষাদদি। 

ভিখ, ভিক-.'ষ্য, (স* ভিক্ষা)। ভিক্ষা, প্রাঃ 

ভেকের নিকটে হল তূজঙ্গের ভিক (মাঁঃ)। 
তিক-সিথ...(সিথ-_ প্রচর শব্)। ভিক্ষা্দি। 
ভিারী-..ষ্য. (স* ভিক্ষাকারী। কিংবা | 
ভিখ+আরী)। ভিক্ষাকারী। স্ত্রী* ভিক্ষারিনী। ূ 
জীত-ভিখারী...জন্মে ভিক্ষাজীবী। ভিখারি 
'"্য. ( ভিখারীর পৃষ্ঠে ঝুলী থাকে । তাহা: 
হইতে 1)। কাহন টাকা শের মণ গ্রভৃতি 
বুঝাইবার নিমিত্ত অঙেকর বামে কিংবা 

টিপ করিয়া ঠেঞ্াইলে চর্ম বিদীর্ণ হয় 
না)। 

ভিটা...ষ্য. (স* ভিত্তি ভিন্তঃ কুড্যপ্রদেশয়ো; 
মেঃ হি* ভাটা । ভিৎ দেখ)। যে বান্ত 
ব| উচ্চতুমির উপর গৃহ নিগ্সিত হইতে 
পারে। (পূর্ববর্জো ভিটি)। ভিটা-মাটি 
উৎসন্ন ( উচ্ছন্ন ) করা_-ভিত্তর মাটি পর্যস্ত 
অপসারিত করা, বাস ত্যাগ করান! । ভিটা- 

মাট চাটি করা--ভিটার মাটি লইয়! 

কুস্তকারের চাটি-বাঁসন নির্মাণ করা? 

কিন্ত। এই মাটিতে চাটি হইতে পারে ন|। 
বোধ হয়, চটান করা)। ভিটায় ঘু-ঘু 
চরানা-ঘু-ঘু দেখ। ভিটায় সরিষা বোনা 
-_-সর্ষপক্ষেত্র করিয়া ফেলা । সরিষা উচ্চ 
ভূমিতে জন্মে 

ভিড়...ধাতু, (স* মীল ধাতু সপ্ডেকাচে। ও* 
দক্ষিণে যে বু রেখ! করা হয়, যেমন 9৫, 1 হিং ভিড়, ম* ভিড)। ভিড়ি_-টানিয়। 
৫/। (বিকি দেখ)। ূ 

| বাঁধি, গাঃ-পালাঁন ভিড়য়া বান্ধে কেদে। 
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বাথছাল (কবিকঃ)। ভিড়। ॥ ভিড়." “ধাতু, 

(ভিড় ধাতু আন্তে)। ভিড়ানা। 

ভিড়-..শাতু, (স* মিল ধাতু সংশ্লেষণে। হি* 
-" মণ ভীড়-জনতা । ভেট, হুড় দেখ)। 

ভিন়-মিজিত হট, কর্মে অগ্রসর হই, 
্ গরঃ--কঠিন কাজে কেহ ভিড়িতে চায় না। 

_ ভিড়া ॥ ভিড়-''ষ্য. বহু জন মেলক,জনত]) 

সঙকুল, ৫1ঃ-দিনে লোক ভিড় হবে 

'( চৈঃ চ1 কাজের ভিড়... কর্মবহৃত!, কর্ম- 

ও বহির্ভাগ ছুই ভাগ থাক; অস্তঃকরণে 

এক শ্রকাঁর মুখে অন্ত প্রকার থাকা। 

ভিতর বুধ, ভিতর-বুধিয়া"*প, (ভিতর বুধ 
+আ, ইয়।)। কুটিল-বুদিধ। 

ভিন...ণ. (স* ভিন্ন)। ভিন্ন, অস্ঠ, গত, 

রাধে ভিন ন! ভাবিও তুমি (চণ্ীঃ, ভিন 
ভিন করি দেহ! (জ্ঞানদাস), সতিনীর বেট 
বলে না বাঁসবে ভিন (মাঃ), ভিন গীয়ের 
লোক- অন্ত গ্রামের । 

ভিন্দিপাল..“ষ্য. (স*)। নিক্ষেপ করিবার বন্পম। 
ভিমরাঁজ...ভূঙ্গরাজ দেখ। 

ভিমবুল:''ষ্য. (স* ভৃঙ্গরোল)। ভূঙ্জীবৎ, কিস্ত 
গীতবর্ণ ষট্পরদীবিশেষ (1000 উড 
ভিমরুল কাদার চাক করে। 

ভিয়া, ভিয়া'''ধাতু, (বোধ হয় ভিজা হইতে। 

, বহতা হেতু গীড়া। ভিড়ভিড়-"'ব্য, বহু 
জনস্ডকল। ভিড়! "ধাতু. (ভিড় ধাতু 

আস্তে)। ভিড়ানা॥ নৌকা ডাঙ্গায় 
ভিড়ানা- ভাঙার লাগান! । 

ভিড়া, ভিড়া...ষ্য. (তু* হি* ভিগা-_-তাল, 

হি* ভেলি-_গুড়ের ভাল । স“ভাঞ হইতে? 

ভিড় ধাতু "মিলিত হইতে ?)। গুড়-পি€, 

আখের রস ঘন পাক করিয়! হাতা দিয়! 

নাড়িয়া বাু মিশ্রত করিলে নে গাগু)বর্ণ 

কঠিন গুড় হয়। ইহা পরে গুড়-বীজ হয়। 
ভিত, ভিৎ..'ষ্য. (সং ভিত্তি। ভিত্তিঃ কুভ্য- 

প্রদেশয়োঃ_-মেঃ)। মাটির কাথ,(হি* ভীৎ), 

প্রঃ--ঘরের চার ভিৎ, ভিৎ ছুই হাঁত-__- 

ভিত্তর বিস্তার) প্রদেশ, গ্রঃ-_খলের 

কথায় পাথারে সাতারি উঠিতে নারি ভিতে 

(চণ্ডী£, থুইল| এক ভিত! (শুং পুঃ); 

পার, গঃ_-এক ভিতে রহি দেখে ভূবন- 

( নবদ্বীপপরিক্রমা ), দেখি ভয়ে মাধুরী 

মহাদেব গেল! এক ভিতে ভাঃ)। 

ভিতর:.'ষ্য. (স* অভাস্তর)। অভ্যান্তর, গ্রঃ-- 

ঘরের ভিতর বসিয়া--বাহিরে নয়, সাপ 

: 

ও* ভিনাপ- নির্মাণ )। ভিয়াই, ভিয়াই_ 

ভিজগাইয়। পাক করি, গ্ঃ_-তাহে ভিয়াইল 

(চন্ডীঃ) ) নির্মাণ করি, প্রঃ__কুমার চাঁকে 
হাড়ী ভিয়ায়। ভিয়ান!, ভিয়ান! ॥ ভিয়ান, 

ভিয়ান 'ষ্য. ময়দ| বেধন প্রভৃতি ভিঙ্গাইয়া 

পরে পাক, পঃ-_মোদক আনিয়া ভিয়ান 

করিয়! এবে সে লাগিল সীঠ (চণ্ডী. 

সীঠ-_শিঠ|; কাদার গড়িয়। পরে পাক। 

ভাঙান-ভিগাব'''ভাঙ্গা-গড়া। 

ভিরকুটি.'.ষ্য. (স* তৃকুটা_ত্র,ভঙ্গি হইতে)। 
বহু আপতি, বহু আয়োঁজন। 

ভিত্রি (গ্রা") "“ষ্য. (স* ভ্রমি; ভূমি--আগ্ডে)। 

ঘর্ণন রোগ? জলাবর্ত। 

| ভিসকাপ..'য্য. (1)1 ছোট রীধা (বৃপাস্তর 
ঘিলকাপ)। 

গর্তের ভিতরে থাকে। (ভিতর-স্বান- ভিন্ত...ফা. ( স* তন্ত্র )। চামের মশক। ভিন 

বাচক )। ভিতর বাহির থাকা-_অন্তর্ভাগ -**ষ্য, ভিন্তি দ্বারা জলবাহক। 
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পপর 
ভীর্ড..ভিড় দেখ । “যা. (হি* ৩" ভাজা হইতে)। ভাবা 
ভীতূ-ণ. (স* ভীতি+-উয়।-_ভীতুয়া_- ; মুড়ি। 

ভীতু )। ভীবু। ভুজালী:.'যা. (স**্ভুজ-+্বকু হইতে 1)। 
ভীমপলানী...রাগরাগিবী দেখ । নেপাল দেশের বাঁক কাটারীবিশেষ। * 
ভমরথী (গ্রী* ভীমরতি )'''ফা. (স* ভীমরথী । তুঞ"'য্য. (স+ভূমি। তুই দেখ)। ভূমি, 

-_মাচুষের জীবনের ৭৭ বৎসর ৭মাস গতে পঃ--তুলিয়! আছাড়ে ভূঞেঃ শোণিত 

দমী রাত্রি)। অতি ছুত্তর কাঁল, বুদ্ধি- * নিকলে মুখে ছুই অঙ্গে বহে ঘাঁমজল. 
ভ্রংশতা। (কবিকঃ), (এ উচ্চারণে ই তুলা বলিয়া । 

ভ'মসেনী..কপূরর দেখ। তু* প্রাচীন পাঞা, যাঞা--পাইয়। যায়) 
ভূক, ভূঁক..'ধাতু, (হি* ভূঁক। স* ফুট ধাতুর | ভূর. রা দেখ। 

ূপান্তর। তু* ফুঁ কধাতু_স' স্ফুট ধাতু)। : তু ''ধাতু, (স* ভুজ ধাতু হইতে। তু* স* 
তুঁকি_বিদ্ধ হই, গ্রবেশ করি, প্রঃ-- 1 ভূপ্স্তি বি করি, গঃ--নরক ূ 
কণ্টক ভূকিল (কৰিকঃ)1 ভোকা, ভৌক। ভঙ্গিতে টায় (চে চ3), ভূঞ্জিব অশেষ ক্লেশ 
তুকা, ভূ ক1..'ধাতু. (ভূক ধাতু আস্তে)। | (ভাঃ,নুখাদি উপভোগ করি তঞ্জা। (পদো)। 

তুকানা, ভূঁকানা। ভুট্ভুট "ব্য. ( ফুট্ফুট বৃপাস্তরে )। বাষু- 
ভুকতন..'প. ( স* ভুক্তুং| তু" হি* ভূগতনা--  বুদ্বুদ স্ফোটনে, গাঃ-_অজীর্ণ হইলে পেট 
ভোগ করা)। প্রবিষ্ট, পুর্ণ, গাঃ-এখন । ভুট্ভুট করে। (ভট্ভট, ভূড়ভুড় দেখট। 
খাজনার টাক! লও, পরে ভূকতন করিয়! | ভূটা ব্য. (হি*)| জনার। (অন্ত হি* নাম 
দিবে।  মকাই)। 

ডূকৃ-তূক'' “ব্য. ( স* বুক্ক ধাতু )। কুকুরের শবে | ভূড়ভূড়-"'ভড়-ভড় দেখ। ভূড়তভুড়ি ..ষ্য, 

(দুরে শত্রু, পলাইলে রোযে)। ভকৃভক ; বাযুবুদ্বুদ। 
দেখ। ভু ড়শিয়াল...ষ্. (স* ভুরিমায়। কিন্ত, 

তৃথা .'ণ' (হি*। স" বৃভূক্ষিত )। ক্ষুধার্ত । ৃ অর্থে কিছু ভিন্ন)। শ্ব'লোদর শৃগাল। 
তুগ.“ধাতু, (স* ভূজ ধাতু ভোগে )। ভূগি-- | ভূড়া..'ষা. (স* তুরি)। শুদে টাকা বাড়িয়। 

ভোগ করি, (বা'তে) ক্লেশ ভোগ করি, ভুরি পরিমাণ । 
জরে রান ভোগা ॥ ভোগন | ভূঁড়া '“ষা. (স* ধুর )। খড়ের চালের ম্টকা, 

মটক! মোট! করিবার নিমিত্ত খড়ের দীর্ঘ 
ভোগ । ভোগা. 'ধাতু, (ভূগ ধা আন্বে। || বালিশ) তালগাছের পুং পুষ্পমঞ্জরী। (তাল 
ভোগান।॥ (তু ধাতু, তোগ দেখ)। দেখ)। তুর দেখ। 

ইং "যা, (স* ভঙ্গনম্--সেবা। হি* তুচক)। | ভুড়ি", ( স* তুন্দী--উদ্র হইতে হি" টড়ী 
সেবা, মন্ত্রণা । ভূজং-ভাজাং ''(ভাজাং- ] -উদর। সং তুন্দ হি তোন্দ_ধোন্দ। 
উপচর শব্দ )। কুমন্ত্রণা। অত্তএৰ স* তুন্দী হইতে ভুঁড়ি আসিতে 

্ 



| ৭২৬ ] 
১১১১১১১১৩১১ 

পারে। কিংবা স* উদর হইতে। তু*স* ভুরি- | ভুরু “"যা. (ম* ভর, )। ভ্রু 
মায় শৃগাঁল__বা* ভূঁড়শিয়াল। ভূরি- | তুল "'ধাতু, (স* ভোল। ভোলো কামাদি- 

উদর হইতে ?)। তুন্দী বানুদ। ভূড়য়া, 

ভুঁড়ো...ণ. (ভূঁড়ি+উয়া। ও* পেটা )। 

বর্ধিতোদর, তুন্দিল। | 

ভূতি .'ষ্য. (স*বস্ত। বস্তং পনসফলশ্াসার- 

ভাগে। ভোথা ইতি খ্যাতঃ__-অঃ টীঃ)। 

কাঠালের মধ্যস্থিত দণ্চ। ভূভড়ী "'য্য. 

(ভূত+ড়ী)। পাকা কীগলের ছালের 

ভিতরের কোমল অংশ। 

ভূতুড়িয়া, ভৃতুড়্যে*“ভূভাড়িয়। দেখ। 

ভূনি-..ফ্য, (1)। পাঁড়ি-হীন বস্ত্রবিশেষ, 

গ্ঃডুনি ধুতি বোনে যোড় গড়া 

(কবিকঃ), গুজরাটে তত্তবাঁ় ভূনি ধুতি 

বোনে (কবিকঃ), ভুনি দোঁগজ! পটপাড়ি 
(চৈঃ চঃ)--পাটের পাড় যুন্তু ভূনি দোগজা 

__ভুনির ওড়ন|) পরিল বিচিত্র সরু দিব্য 

বস্ত্র ভুনি (চৈতন্তমঙ্গল )। পূর্বে ভুনি 

বিধব| নারী-বন্ত্র ছিল। 

ভুনী-.“ষ্য. (স* ভর্জন হইতে হি* ভূন ধাতু 

ভা )। চীল দীল ঘ্বতে ঈষৎ ভাজিয়া 

খিচড়ী। 

ভুর..“ষ্য. (স* ধুর। ধুরা হইতে। ভারি ভুরি 

দেখ )। গৌরব, সন্ত্রম। ভূর ভাঙ্গা 

গৌরৰ হাঁনি। 

ব্রিহবলে--মেঃ। ভোলানাথ শব স' হই. 
য়াছে। বোধ হয় স* বি-হ্বল-_শ্রেমশোক- 
তয়াদ্ি দ্বার অভিভূত_-হইতে ভোল বা 
ভুল। চারি ভাষাতেই ভূল ধাতু আছে)। 
ভুলি--বিহ্বল হই, প্রঃ_-রুপে ভুলিয়াছে; 

আত্মবিশ্ৃত হই, গঃ-_ভুলিয়া কি বলতে 

কি বলিয়াছে, (সকর্মক)ভূলি--বিস্মরণ করি, 
পাঃ--কথা ভুলিয়াছি ৷ ভোল! ॥ ভোল! '.৭, 

বিহ্বল) নির্বোধ । ভোলা-নাথ..'ষ্া. শিব। 

ভোলা মন ''ষে মন বিহ্বল হয়, বিস্মৃত 

হয়। ভূল .'ষ্য. বিহ্বলতা, বিস্তৃতি, ভ্রম। 

তুলত্রান্তি, ভূল-চুক "(সহচর শব্দ)। ভ্রম। 
ভুলা, ভোলা! "ধাতু. (ভূল ধাতু আস্তে )। 

ভূলান।, ভোলান। ॥ ভুলানিয়! ''গ. যাহাতে 

ভুলায়, যেমন কথ! । 

ভূশ-"'ব্য, (ভূ'শব )। ভূ বা হ শবে, 

ভূশ করিয়! ডুবিয়া গেল। 

ভূশঞি-.'ষ্য. (স* ভূশ)। এক ত্রিকালল্ঞ 
অমর কাক| কাক তৃশঞ্চি ''যে দীর্ঘজীবী 

ও বহুজ্ঞ হইয়াছে। 

ভূসা, ভূসি ''ষা, (স* মসি)। কজ্জল। তূসা 

কালী.''যে কালী ব| মদী কজ্জবল দিয় 

্রত্থুত। 

ভূর-তুরা...ণ. (ভূর! দেখ )। ঝুরা বা গুঁড়ার | তূপি..'ফ্য. (স* ব;স_ অঃ, হেমঃ)। গমের 

আকারের। 

ডুরা.'য্. ( ত* হি* বুর| ছুবার/-চিনী। স*. 
কুড়া। ভূমি মাল-.'অসার দ্রব্য) চীল দীল 

যাহাতে ভূমি থাকে। 

ধূলি হইতে)। দুধ নারিকেল-জল দিয়া গুড়ের তুনুি“'যা., (স*)। নিক্ষেপণীয় যুদ্া 

খাদ কাটাইলে যে সরু আপাণড,র চিনী হয়, বিশেষ। 

প্রঃ-_অন্ লোকে ভূর! দেয় ভাগ্যে আমি! তই... (স* ভূমি প্রাচীন ভু4)। ভূমি 
] 

চিনি (ভাঃ)। কাশীর চিনী ভূরার দৃষ্টাস্ত। | ক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্র। ভূঁইয়া, ভুঁয়'''গ' (স* 
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ভূমিক, ভূমিঙ্ন। বা' ভঁই+ইয়। গ্রাচীন 
তুঞা)। ভূম্বামী, আধুনিক জমিদার | বার. 
ভূ ইয়া..“দ্বাদশ সামস্ত ভূম্বামী। ভূ'ই আদা 
.**( চাটিগায়ে নাম)। হরিদ্রাদি বর্গের 

উচ্চ বুপত্র শাকবিশেষ (17607011010 | 

০0০০11601) )। ফুল ইটবর্ণ। পুংকেশর 

১টা পরিণত হয়। ভূ ই-আমলা''আমলা॥ 

আমলকী দেখা ভূ'ঁইকম্প-..য্য. ভূমিকম্প। 

ভূইকামড়ি "যা, কলম্বী-আদি বর্গের, 
লতাবিশেষ (101161018 61081210565) | | 

মাটিতে লতাইয়া যায়। গাঁইঠে গাঁইঠে | 
শিকড় জন্মে বলিয়৷ বা* নাম। পাত | 

প্রায় অর্ধচন্জ্রীকার, বোটা লম্বা। ফুল, 
ছেট গীতবর্ণ। ভূঁই-কুমড়া ."' কুমড়া: 

দেখ। ভূ'ঁই-্টাপা.''টাপ! দেখ । ভূ ই-জাম 
'বন-জাম, জাম দেখ। ভূই ফোড় 
'"'প. অকম্মাৎ আবিভূর্তি, যেন তূমিতল 
হইতে উদ্ভূত | ভূ'ই-মালী-..ভাতিবিশেষ। ' 

বেগার .'ভূত প্রেত অব্যবস্থিতচিত্ত। এই 
হেতু ভূতের বেগার খাটিতে হইলে এক 
দিকে যেমন কমের শেষ হয় না, তেমন 
অন্যর্দিকে লত্যও হয় না। ভূতাড়য়া 
তুতড়ো, ভূতুড়্যে "যয. (ভূত হারী- ভূত + 
আড়-ভূহাড়ি+ইয়া-ভৃতাঁড়িয়।। সং" 
ক্ষেপে ভূতড়ো, অপত্রংশে ভূতুড়্যে)। ভৃত- 

কৃত; ভূত সাহায্যে চিকিৎস! করে যে, দেহে 
প্রবিষ্ট ভূত ছাড়াইবার ওঝা । ভূত-কেশী 
'“*ষ্য. স*)। পশ্চিম হিমালয়ের শাকবিশেষ 
(০91/08115 £০5811808 )। ইহার মুল 

ওষধে লাগে । ভূত-ভৈরবী:..ব্য. ( স* শব 
কিন্ত, বোধ হয় রচিত। ও* ভূত-্রীরী)। 
ঘণ্টাকর্ণাদি বর্গের বন্ত কাকার ক্ষুপবিশেষ 
(61610108 17062110118)। পাতা! চওড়া, 

কাট কাটা । উৎকট গণ্ধ (বোধ হয় এই 
হেতু নাম)। ফুল ছোট ছোট অন্ুনার, 
বর্ষাকালে ফোটে। 

| পুরুষে শ্রাদধ যেমন নিক্ষল,তেমন। ভূতের 

| ৃ 
ূ 
| 

ভূ-চালা.'ষ্য. (সং ভূচলন)। ভূকম্প (ভাঃ)। 

ভূঞা..'তূই দেখ । ভূনি-'ভূনি দেখ। 
ভৃত'“য্য (স*)। প্রেত, পিশাচ। অপঘাত তৃপালী...রাগরাগিণী দেখ। 

হইলে মৃত্যুসময়ে দোষ (পীঁজীর, মৃতে 

দোষ) পাইলে মানুষ ভূত হয়। কখন মানভূম-_মালভূম--মালভূমি, বীরভূম-- ) 
। 

। 

কখন লোককে ভূতে পায়। তখন সে 
নিবাঁক থাকে, মুখ দিয় ফেন! বাটে, পরে: ভূয়া, ভূয়ে!...ণ. (ভূ+উয়া-তূয়া)। মৃত্তিকা- 
শুখাইয়। মরিয়। যাঁয়। ভূত-প্রেত **( সৃ* 

সহচর শব্ব)| গ্রোত। ভূত-*উচ্ছঙ্খল 

! 

| | 
। 

ভুম.-.ষয. (স* ভূমি )। প্রদেশ, ক্ষেত্র, এ:-- 

বীর-তূমি। 

তুল্য অনার, অলীক, যেমন কথা দলীল। 
ভূয়! জমা..মিথ্য! জমা, জমি না থাকাতে 

(ভৎসনায়)। স্ত্রী ভৃতনী। ভূত ভাগানা__ মিথ্য। জমা । 
মান্ুষ-দেহে আবিভূর্তি প্রেতকে প্রহারাদি ভূমি" (স*)। পৃথিবী, গ্াঃ--হুমিকম্প, 
দ্বারা তাড়ানা। তৃত-গত ''ধ. পঞ্চতুতে : 
বিলীন, বৃথা নষ্ট। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ. 
তুতযোনির পিতা! অজ্ঞাত অতএব অক্ঞাত 

প্রদেশ, পাঃবীরভূমি) ক্ষেত্র) স্বান। 

তূমি-বাঁড়ী''“ফ্য. (স* বাটিক1--বাড়ী। 
তু* আখবাড়ী, ধানবাড়ী। অতএব-লহচর 

১ 
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শক)। কৃষি-উপযোগী ক্ষেত্র, জমি) | বন্ত। শাকবিশেষ (ড/৩৫০11৪ 051570818- 

. ভূমিজ-.ফ্য. (স*)। জাতিবিশেষ। তুমি ট ০০৪)। ভিজা জায়গায়, প্রায়ই জের 

মানা উদ্দেত্তে নান! নামে বিভন্ত হৃইয়।; নিকটে জন্মে। কেশরিয়! ( কেশরাজ) তুলা, 

থাকে । যেমন ঘাট-আলী, ঘাটোয়ালী_- | কিন্তু, ফুল হলুদা। (ভাবপ্রকাশে, ভূঙ্গ- 

ঘাটআলকে দত্ত; চাকরান, চৌকীদারী | রাজ কেশরাজ এক গাছ)। . *. 

চাঁকরান; পীরোত্তর? বিষুগ্রীতি) ব্রন্ধোত্তর) | ভেমকি, ভেউকি'''ভাবকি, ভাব দেখ। 

ভাটোত্তর ভোগোত্তর মহতত্রাণ; ইত্যাদি।; (তু* হি" ভেব্র-_ভার )। 

ভূমিষ্ঠ (গ্রীণ ভূমিষ্টি)'প (স*)। ভেঁঅট, ভে'উট...ধা, (স* ভেডক-_পদ্মবীজ 

্রহ্থত। ভূমেষ-.য্য, (স ভূমি-সৃষির)। |. বৈদ্যকঃ | ভেডক অর্বাচীন। বোধ হয় মূল 

আইলের ফাট। ভেলক। হি* ভ'টমাস। ও* কই-বেন্ট-_ 

তুর-''ভুঁড়া, ভূর দেখ। . কুমুদ্ব হইতে কই)। কুমুদের ফল। ইহার 

ভূর্জপ্র-''ফ্য, (স*)। হিমালয়ের ভূর্জ তবু | বাগ ভাব্তিয়৷ লঘু থই করা হয়। 

বিশেষের (8170. 96918 ৪0119) চর্মবৎ ৃ তেউ ভেউ...বা. (ঘেউ ঘেউ দেখ। তু* ম* 

ত্বক। ইহার বন্ধলে পুর্বকালে লেখ। হইত। | ভিদ ধাতু)। কুকুরের আবুমণ শব্দে 

অদ্যপি গুপ্ত মন্্াদি এই বন্ধলে লিখিত ভেঙ্চ, ভেউচ-.'বইচ দেখ। 

হইয়। থাকে । এই বন্ধলে অন্ত কাগজের ভেকটি.'ষ্য, (স* বেকট-মেঃ)। সমুদ্র 

কাঁজও হয়। ঘর করিতে এই গাছের কাঠ | ও নদীমুখের মত্স্তবিশেষ (1,963 

লাগে। 08108110661) দীর্ঘে ৩।০ হাত পর্যস্ত হয়। 

ভূম্ঙা। ''ষা. (স* ভূরি-সুগণ্ধ | ও* ভুর- পিঠের পাখনায় কই মাছের মতন কাট 

সঞ্জা)। নারাঙ্াদি বর্গের ছোট তরু-; থাকে। | 

বিশেষ ( 01011259, 1০6171811 ) দেখিতে ভেকা-চাকা'''ভেবা-চাক! দেখ । (ভাঃ)। 

অনেকটা! কামিনী গাছের মতন। কিন্ত, ; ভেকুয়া, ভেকো”''গ (স'ভন্তরৎ? ও" 

পাঁতা নুগণ্ধ । এই হেতু কেহ কেহ ব্যঞ্চনে | তকুআ হি* ভকুৰ!)। হতবুদ্ধি, প্রাঃ. 

দেয়। ভাঃ। 

ভূঙ্গারাজ, তিমরাঁজ...ব্য. (স*। কেশরাজজ : ভেখ, ভেক ''য্য' (ল+বেশ। তু" হি* ভেষ, 

দেখ)। ফিজ্ঞা! (স* ভূঙ্গা ) তুলা, কিন্তু) ম* ভেশ, ভেষ)। ছদ্মাবেশ, বৈষণবের বেশ । 

গায় দেড় হাত দীর্ঘ নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ পর্ী- | ভেখধারী-.'বেশধারী। তেখধারী বৈষ্ণব. 

বিশেষ (812 19012681164 ৫10050,; যে বেশে বৈষ্ণব, মতিতে নহে। তেখ ন! 

10189610103 78181568)| ফিগার | নিলে ভিখ মেলে না, কিন্তু জাতভিখারীর 

মধ্যে নুন্দর পক্ষী। একাঁরণ কেহ কেহ ভেথে কাঞ্জ কি। ভেথুযা, ভেখে.''গ' 

পোষে। ইহার কপালে এক গোছা পালখ ; তেখবিশিষ্ট। 

বাকে।...যা. (স*)। সোমরাজ্যার্দিবগেরর | ভেঙ্া ধাতু, (স' ভঙ্গ, মুখডঙ্জি হইতে )। 
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তেঞ্জাই-মুখ বিক্কৃত করিয়া উপহাস | ভেটকী...ভেকটি দেখ । 
করি। ভেঙ্গানা, ভেঙানি ! অন্ত রূপ, ; ভেটেল (গ্রা') "৭. ভাটাল,পরঃ_:ভেটেল পাঁনসী' 
ভেঙাচান!, ভেঙ্চানি। তাঙ্জাচা ধাতু 

দেখ। 

ভেঙ্া''গ্ধাতু, (স* আ-বুজ অপবৃজ ধাত_- 

দানে। আওজ! ধাতু অপভ্রংশে ' ভেজ!। 

হি* ভে্জনা--প্রেরণ। রাটে ধাতুটি প্রায় 
অপ্রচলঃ)। ভেঙ্গাই-_ প্রেরণ, নিক্ষেপ 

করি, প্রাঃ-কলঙেকর ডাল মাথায় করিয়| 

আনল ভেঙ্গাই ঘরে (চৎঃ)--ঘরে অনল 

নিক্ষেপ করি (এই অর্থে কৃত্তিঃ আং), 

জ্ঞান কহে লাজঘারে ভেঙ্গাইলাম আগুন 

(জান্দাস); গ্রাবেশ করাই, মন্ত্র 

পড় ফু'ক দিয়া মাটিতে ভেঙ্গায় (ভাঃ), 

ছেলের মন কৌশলের দ্বারা পড়াশুনায় 

ভেজাইতে পারেন ( টেকচাদ্র, উন্ানে কাঠ 
ভেজায়, (রাঁটে মেটায় )) লাগাই, পঃ-- 

বাতাসে পাতিরা ফাদ কন্দল ভেঙায় (ভাঃ), 

কপাট ভেঙ্কানা__-আওজানা। ভেজান| । 

ভেঙগাল '*ষ্য,.(মিশাল হইতে । ভেল দেখ। 
রাঢ়ে মিশাল, ও* মিশাল, হি* মিলাৰ 
মিলোনী, ম* ভেল, ভেগন্য)। মিশাঁল, 
18--ঘিয়ে ভেজাল । 

ভেট “'ধাতু, (স* মেল হইতে। চারি ভাষাতেই 
তেট শব আছে, হি*তে ভেঁট)। ভোট 

_মলিত হই, গ্রাঃ_-শুং পু, হাম যাইতে 
পথে ভেটিল গোরী (জ্ঞানদাঁস), কি 
ভাবে আজ ভেটিব ভবেশে (মেঘনাদবধঃ)) 

ভেড়।, ভেড়া: যয, 

ভেড়ি ''ষ্য. (স* হেডি। 

( টেকটাদ )__-ভাটাতে যাইতেছে যাহা । 

(স* ভেড-_হেমঃ। 

কিন্তু, স* মেট্র-মেঢা হইতে )। মেষ 
(0513. [176 001769010 31667)। স্ত্রী 

ভেড়ী, ভেঁড়ী। উর্ণণ ও মাংস নিমিত্ত 
বহুকাল হইতে ভেড়। প্রতিপালিত হইয়। 

আমিতেছে। নির্বাচন গুণে ইহার নান! 

জাত জন্ময়াছে। (হম্ব! দেখ )। ভেড়া- 

গোয়াল." মেষ-শালা, মলমৃত্রাদি-পূর্ণ স্থান । 
ভেড়িয়া, ভেড়্যে -“ষ্, (ভেড়া +ইয়া)। 

মেষ-রক্ষক ; জাল, গাঃ-'এমন জানিলে 
সঙ্গে আপে কোন ভেত্ড় (মাঃ)। ভেড়োর 

ভেড়্য "জালের মধ্যে অধম (গালিতে )। 

ভেড়া বানানা, করা--মেষ যেমন রক্ষকের 

ইঞ্জিতে থামে চলে, 'গুণ” করিয়া মানুষকে 
তেমন বশীভূত করা। এগুলেও ভেড়োর 

ভেড়া, গেছুলেও ভেড়্যের ভেড়য_-উভয় 
সঙকট। তু* এগুলেও নির্বংশ, পেছুলেও 
নির্ংশ। 

স* হেড ধাতু 

বেষ্টে। ও* হিড়--ক্ষেত্রের আলি। ও, 

ভেড়া,ভেড়ি-_অন্প প্রসার অল্প উচ্চ ক্ষেব্র- 
ব্েষ্টন বা* পগার )। অল্প উচ্চ সরু বাধ ব 
আলি (ভে দেখ)। (গ্রাম্য জন অর্থ 

করে, ভেড়া! যাইতে পারে এত সবু-মাথ। 

বাধ)। 
উপহার দিই, প্রাঃ পঞ্চ শ্লোক ভেটলাম | ভেঁড়ী-..ফ্য. (ধেঁড়শ দেখ। ভেড়াশিং হইতে 
রাজা গৌঁড়েশ্বরে (কৃত্তিঃ আত্মপরিচয় )। 
ভেটা॥ ভেট, ভেটি ..ফ্য, মেলানি, উপহার, 
গঃ-_ভে) দেয় আনি (চৈ8 ৯)। 

ধেড়শ। ওড়িশার উত্তরাঞ্ুলে নাম মেট।- 

শিক্জা! ৷ ফল বাকিয়! মেঢ়ার শিজোর মতন 

হয় বলিয়া নাম )। ধেঁড়নী( দেখ") ৮ 
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ভেড়,যা...যা. (ও* ভড়ুআ, ম* হি* ভড়বা-_ | ভেবড়া-'ভাবড়া ধাতু দেখ। 
কোটনা। স* ভট--নীচ জাতিবিশেষ। | ভেবা...ণ. (ভাব হইতে অপস্্ংশে | ভাবা 

তড়্িল-_সেবক হইতে? ভট+উয়া)।  ভেবা। ভাঁবা, অন্থ শবে হাব! )। নির্বোধ। 

নর্তকীর সঙ্গে যে থাকে) নর্তকীর ও । তেবা-গঞ্জারাম...( ভেবারাম+-গঞ্জারাম। 

বেশ্তার পোষ্য । কিস্ত। গঞ্জারাম শব নাই। রিস্ত, তু 

ভেড়ে ''ভেড়। দেখ। ূ এমন হাবা যে না রাম না গঞ্জা। কিছুই 

ভেতো ..ভাত দেখ। বোঝে না)। নির্বোধ | ভেবা-চাক।..'ষা, 
ভেদ-..ধাতু, (স* ভিদ ধাতু । বোধ হয় স* | (সৎ ভাৰ-চক্ )। বিহ্বলতা, পা ঃ__দেখিয় 

ভেদ হইতে )। ভেদি__ভেদ করি, গাঃ_ 

গায়ের কাপড় ভেদিয়া জল ঢুকিয়াছে। 

ভেদ ॥ ভেদ-..ষা. ( স*)। দৈব? বিশেষ) 

বিচ্ছেদ; বিদারণ ; বিরেচন | ভেদ-বমি."' 

আস্তে )। ভেদান! ॥ (প্রায় প্রয়োগ নাই)। 

ভেবাচাকা লাগা, ৩1$--ভেকা-চাক! 

লাগিল ভুলিয়া হৈন্নু ভেকে। (ভাঃ)--ভেবা 

ভুলে, ভেকা? 

ভেয়েনাচ-''ষ্য. (কখন কখন, ধেয়ে-নাচ। 

ধাইয়। ধাইয়। যে নৃত্য ?)। নিয়শ্রেণী হিন্দু 
নরনারীর নাচ ও অপম্বদধ গান। নৃত্য অল্প, 

রেচন ও বমন। ভেদ।..'ধাতু, (ভেদ ধাতু 

ভেদা...ষ্য. (?)। কই মাছের সদৃশ তামাটিয়। | ভাড়ামি অধিক | এ কারণ আর এক নাম 

মত্ভ্ভবিশেষ (1980101063  08811- 1 ভাড়-নাঁচ। অধিকাংশ গান অশ্লীল। নিদ্ব- 

(5০18005 )। পিঠ উচা) লম্বে ১২১৩ | শ্রেণী মুসলমান এই ধেয়ে নাচে আনন্দ 

আঙঞ্জল হয়। খাইতে স্বাছু নহে। পায়। 

ভেদাল...ষ্য. (স* ভেদ_বিচ্ছেদ+আল )। ! ভেরি..'ষয. (স*)। ছুন্দনুভ, বৃহৎ টাক। 

প্রন্থতির প্রসবের পর ব্যথা! । (ও*তে ভেরি-_তুরী সদৃশ । হি'তেও)। 

ভে ভেভে..বা. (মা_মে-ভে। তু মেঢ়া ভেরু.যা, (ও* | হিঃ ভে । তেলুগু বিজ 

_ভেঁড়া )। শিশুর কৃন্দন-ধবনিতে ) ছাগ-: স*ৰিল্প হইতে ?)। নিষ্বাদিবর্গের মধ্যম!" 

মেষাদির রবে। ভেঁ-তেআনি...ষ্য, ছাগ : কৃতি আরণ্য তরুবিশেষ (17019 3800. 

মেষাদির রব। ০০৫. 11101055101) 31566018 )। 

ভেদ-ভেদে...ব্য, (স* ভদ্র)। ছাতারিয়। পাখী। | ওড়িশা ছোটনাগপুর মধ্যভারত হইতে 

(শব্টি ভাদ্-ভাদ্িয়া কিংবা! ভাদিয়। | দক্ষিণে নীরস অরণ্যে জন্মে। কাঠ গীতাত, 

হইবার কথ! )। স্গণ্ধ, ঘন, চিকণ। এই হেতু চিন 

ডেঁগু..ফা,(ভেপু শব্ধ হইতে )। সাপড়িয়ার | কাজে, কৌদায় উতষ্ট। কি, বড কাঠ 

বাণীবিশেষ। প্রায়ই ফাটিয়া যায়। 

ভেঁপো..ফ্য, (স* বাম্প হইতে ভাপ) তাপ+ | ভেরেঞ্ড''ষ্য. (স* এর হইতে। ও গব-- 

উদ্না_ভাঁপুষা-_ভেপে|)| ধান গাছের ; স* গালব হইতে। রেড়ী দেখ)। নি 

| াঠাদী অভ্যাীতবিশেষ (পোকা দেখ)। : 
বর্গের গাছ। বাধ-তেরে্ডা, গাব-ভেরেও 



নর 

“যয. ৫স* ব্যান্ুচ্ছ | এর*্জ শবের এ-- 

হে--ভে হইয়াছে । নদীয়ায় নাম কচ | ও* 
বাইগব )। বড় ক্ষুপবিশেষ (7৪002178 
001085. 13175515 006) । প্রায়ই পগারের 

বেড়াতে কর! হয়। পাতাতে পাঁচ আঙ্গুল 

আছে (এই হেতু ব্যাত্রপুচ্ছ ? অন্ত নাম 
পঞ্চাঙুল)। ফুল আপীত, ফল তে- 
আঁঠিয় | লাল-ভেরেপ্ডা.."ষ্য. (রাঁড়ে নাম 
বয়ঙ্থর। কারণ বন্য অবস্থায় জন্মে। ও* 
বিলাতী বাঁইগব )। পড়া জায়গায়, পুকুর 
পাড়ে এই ক্ষুপ (78001)8 2955701- 

(0118 ) জন্মে । আমেরিকা ব্রে'জলের গাছ, 

কিন্ত; গ্রামে গ্রামে বন্য হইয়। পড়য়াছে। 

পাতায় বিশেষতঃ কচি পাত। ও ভাটায় 

আটাল লোম আছে। কোন ফুল পুং, 

কোন ফুল স্ত্রী। ফল তে-আঁঠিয়া। পাতা 

ভাট! তাঁঅবর্ণ বলিয়া নাম। ভেরেগ্। ভাজা 

'.*(নদীয়ায় অশিষ্ট)। উপবাঁস। বোধ হয় 

ভাণ্ডার ভোজ-_সাধু ভিক্ষুকিগের ভোজন 
হইতে (হি* ভগডার! )। 

ভেল.'ষ্য.( সৎ মেল। ম স্বানে ভবহু শবে 

হইয়াছে। ম* ভেল, ভেসল্চ)। মেল, 

মিশাল, প্র;-তেলে ভেঙগ দেওয়া। 

( ভেজাল দেখ )। 

ভেল'''ভ ধাতু দেখ। 

ভেলকি.''ষ্য, (স* ভেল--ক্ষিপ্র--আগ্ডে। 
হয় ত সং ভেল--অজ্ঞ-মেঃ হইতে। 
যাহাতে হতবুদ্ধি করিয়া দেয়, তাহা 
তেলকি? কেহ কেহ মনে করেন ভী্ুক 
হটতে। ভীল জাতি কি ভেলকী1)। 
কুহক, যে কুহক হাতের ক্ষিগ্রতায় সাধিত 

ইয়। হাড়ে ভেলকি থেলে-_ভেলকি বাজিতে 

| ৩১ ] 
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একখান হাড় (লোকে বলে বানরের হাড় 
ছ্োঁআইয়! সংকে. অসৎ অসৎকে সং 
করিতে গার! যায়, এই বিশ্বাসে । এমন 
হাড় যে, ততন্দারা সত্যকে মিথ্যা, 
মিথ্যাকে সত্য প্রতিপা্ন করিতে পার 
যায়। ভেলকী..'ষা. যাঁহাকে ভেলকি 
লাগিয়াছে, গঃ--ভাঃ। ভেল-ভেল দেখ। 

ভেলভেল-' "ব্য. (স* তেল_ভীবু, অজ্ঞ-- 
মেঃ)। বিহ্বলতায়, গাঃ_-বীরগণ চায় 
ভেলভেল (কবিক, চেয়ে রবে ভেল্ ভেল 

ভেলকার প্রা (ভাঃ)। অন্ত বৃ, 
ফেল্ফেল। 

তেলস।'''ণ. (ভেল_কৃজিম+সা)। মৃদু, 
যেমন তামুক। 

ভেলা.'ষ্. (সং ভেলক)। বাশ শোলা 
প্রভৃতির প্লব।-.'ভালিয়৷ দেখ। 

ভেলি''ষ্য, (ভেড়ি_বাধ, দেখ)। নিম্ন 
আলি। ভেল তোলা--ক্ষেতে ছুই পাশের 

মাটি তুলিয়া! মাঝে শির করা। 
ভেম্তা-"'ণ. ( স+ পর্যন্ত ?)। বিপর্যস্ত, যেমন 

তান খেলায় তাস তেন্ত। হয়, সাত নকলে 

আমল ভেম্ত/_আদল নষ্ট। ভেম্তা'..ধাতু, 

ভেস্তাই--পর্যস্ত হই, প্রঃ-তাস ভেম্তায়। 

ভেস্তান! ॥ 

ভৈরবী..'রামরাগিণী দেখ । 
ভৈরো1...(হিৎ )। ভৈরব । রাগরাগিণী দেখ। 

ভৈল''ভ ধাতু দেখ । 

তৈষা-..ভয়ষা দেখ । 

ভোখ, তোক..'ষা, (হি*। স* বুতৃক্ষা )। 

ক্ষুধা, ওা:--তাহার মধুর বাক্যে গেল 

ভোক শেষে (চৈঃ চ$)। ( অগ্রচলঃ )। 

ভোগ..'য্য, (স*)। ভোজন; স্থখভোগ, 

৬ 
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ইঞ্জিয় সেবা; অধিকার, প্রঃ--ভোগদথল। 

ক্লেশভোগ (ভূগ ধাতু দেখ)) অন্নার্দি 
ভোজ্য, প্রায়ই ঠাকুরের নিমিত্ত । ভে'গ- 
পাঁগ..“ষ্য. ঠাকুরের ভোগ ও অস্তোষ। 

ভোগে বাড়া__সৃথে খাইয় পরিয়। বৃদ্ধ । 

মালস| ভোগ...বৈষ্ুৰ মহোত্সবে চিড় 

মুড়কি-দই-মিষ্টান-ফলাদি। মালসাঁয় এই 
ভোগ ভোজন করা হয়। ভোগা-.'ষা. 

( ভোগ+আ')। বৃদ্ধি, নুতন যোগ, 
যেমন কাশনিতে ভোগা দেওয়]__ নূতন 

কাটা আম যোগ করা। ভোগাল-.'ণ. 

(ভোগ+আল)। ভোগে বর্ধিত, পুষ্ট, 
পাঃ--ভোগাঁল মেয়ের ছেলে হয় না। 

ভোজ...ষ্য. (হি*| বাণতে নূতন প্রবিষ্ট হই- 
তেছে। গ্রামে খাওয়ান বা খাআন। স 

ভোজন )। বহু লোক একত্র ভোজন । 

ভোজ-..ব্য. (স*)। ভোজ নামক রাজা- 

বিশেষ। তিনি ধারা নগরীর রাজা ছিলেন। 

ভোজবিদ্যা...ভোজরাজ। ইন্দরজাল বিদ্যায় 

পারদর্শী ছিলেন | ইহা হইতে, ইন্জ্জাল- 

বিদ্যা । ভোজবিদ্যায় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়, 

যাহ! নাই, তাহ! দর্শক দেখে, যাহা আছে, 

তাহ! দেখিতে পায় ন|। এ দেশে ভান্ুমতী- 

বিদ্য| ও ভোজ-বিদ্যা এই ছুই প্রকার বিদ্যা ৃ 

প্রচলিত ছিল। কেহ ভান্ুমতী শিখিত, | 

কেহ ভোজ শিথিত। অধুন| গ্রায় লুপ্ত 

হইয়াছে । ভোঁজবাজ-.'কুহক। গাঃ-- 

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের 

বাজি (রামপ্রসাদ )। 

ভোজন 'ষ্য. (স* ভেজন)। শিশুর প্রথম 

অন্ন-ভোজন, অন্নগ্রাশন | 

ভোজরি..'ষ্য. (1) | সেকরার বিধনী, ও18-- 

] 

ভোজরিতে কেহ ফোড়ে (কবিকঃ)-_ 
সোনা । ( অপ্রচলঃ )। 

ভোট...ষ্য. (স*)। বর্তমান তিব্বত দেশ। 
(ভ্রিভোট তিব্বত, ভোটাঙা-_ভূটান )। 
ভোট কম্বল..'তিববতদেশীয় কম্বল। 

ভোড়া..'ষা. (ভূঁড়া দেখ । স* বণ্ড- আঁ 
বাহিত হইতে 1)। তাল খেজুর প্রভৃতির 

মঞ্জরী। বাব! ভোড়া..পুংপুষ্পমঞ্জরী। 
তাল ভৌড়া..'স্ত্রীপুক্পমঞ্জরী যাহাতে পরে 

তাঁল ফলে। 

ভোতা..'ণ. (স* ভুগন--বকু, নত? সং 

মুকিত ? ও* খোতড়, মুণ্ডা-_স* মুদ্তিত। 

হিৎ ভোথরা, খোতর ৷ থেত। দেখ )। 

ধারাবিহীন, গ্রঃ-- তোতা কাঁটাঁরী। তোত। 

মুখ থোতা কত--একেই মুখ ভোঁত।-_ 

মুন্ডত-_-শ্রীহীন, তাহ! পুনর্বার থুর্ণ করিয় 

লজ্জার উপর লজ্জ! দেওয়া। 

ভোদড়.'ষ্য.(স*উদ্র। উদ্র--উদর-_ভোদড়। 

উদ্-বিড়াল দেখ )। নকুলবংশের চতুষ্পন- 
বিশেষ (0176 19160 100191 ০160 

৬156112 210911)8 ) 1 দেহ মাথা লহ্ব 

সরু, প| ছোট, কাঁন গোল। পিঠের লম্বা 

লোম দীড়াইতে পারে। হাস পাখী বেঞ্জ 

পোঁকা ফল খায়। কেহ কেহ উদ্্বিড়ালকে 

ভোদড় বলে। 

ভৌদ।."'প. “ সং ভূগ্ন। হি* ভোদু)। তোতা, 
বুদিধহীন ; শিশুকে ডাকিবার আদরের 
নাম। স্ত্রী" ভূঁদী। 

ভোমর..“ফ্য, ( স* ভরমর-বা" উচ্চারণে 
ভ্রোমর, রলোপে ভোমর। অন্ত স* নাম 

দ্বিরেফ-_কাঁরণ ভ্রমর শবে ছুইটি র আছে। 

চু* স* দ্বিক__কাঁক, কৌঁক। ভ্রমতি প্রতি 
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গু্পমিতি--অঃ টীঃ। অন্ত নাম ভৃঞ্জা-_ 

বিভঠি মধু। কিন্তু, ভৃঙ্জ পক্ষী, তৃঙ্জারাজ 

পক্ষী, ভৃঙ্ভারাজ- কেশরাজ ইত্যাদি শবে 

ভূঙা কৃষ্ণবর্ণ। অতএব ভ্রমর ও দধুমক্ষিকা 
এক নহে। কিন্ত, অমরে, মধুব্রতে! মধুকরো 

মধুলিণ মধুপাঁলিনঃ--সব নামেই. মধুকর 
অর্থ। ভ্রমর মধু পান করে বটে, কিস্ত, 
মধু সঞ্য় করিতে চকু নির্মাণ করে না)। 
রুষ্ণবর্ প্রায়ই বৃহৎ, মধুপাঁরী ষট পদী- 
বিশেষ (50116819 19525. 40012101028) 

দেহ স্থূল, উড়িবার সময় ভো-ভে| শব হয় | 

এক এক জাতি কাদার ঘর করে, এক এক 

জাতি পুরানা গাছের কাঠে লম্বা বাস! 

করে। (২) কাষ্ঠাদিতে ছিদ্র করিবার 
যন্ত্রবিশেষ। ভোমরা..-ষ্য. (ভোমর+আ )। 

অবজ্ঞায়, ভোমর); ভো-ভো ধ্বনিকারী 

খোসনাবিশেষ। 

ভোমা...ধাঁনের ভেপে! নামক অভ্যাপাত | 

ভোর...ণ. (স* ভূ ধাতু পূরণে হইতে ভর, 
ভোর)! পূর্ণ, গ্রাঃ__পিরীতি রসেতে ভোর 
(চণ্ডীঃ); রাত্রি পুর্ণ, প্রাঃ রাতি ভোর 

হইয়াছে।...ফ্য. (ও* হি* ভোর )। প্রত্যুষ, 
গঃ-ভোর-বেলা, ভোরে কাক কোকিল 

ডাকে। 

ভোল..'ষ্য. ( স* ভোল। ভেলে মীনাস্তরে। 

-মেঃ)। শকলী মৎস্যবিশেষ (981111ঘ3 । 

১০1৪)। শ্বেতবর্ণ দ্েছে নীলবর্ণ তিল, 
থাকে। ফুলক! ছোট, মুখ পাশে বিস্তৃত। 
বড়িশীতে সহজে ধর! পড়ে। প্রবাদ যে, 
পাঠার্থী ভোল মাছ খাইলে পাঠ বিস্মৃত হয়। 

ভোল'''গ, ( স* বিহ্বল )। বিহ্ব, বিভোর । 

( প্রাচীন বা*)। 

22 হি রি নিিসিসি 2 শি 

ৃ 
ম.."ষ্য, (স*)। ব্যঞ্জন-বর্ণ,,অক্ষর-বিশেষ। 

| 

1 
ভোল-'ষ্য, (বাঁধ হয়, বোল--বাক্য হইতে)। 

ছল্সবেশ ৷ ভোল-ফেরা...বেশ পরিবর্তন । 

ভোল.:'য্য, (স* মূল্য হইতে। ও* নাঁম বর্তন। 
হি অচ্ছত--স* অক্ষত-_খই )। শ্রীম্য 

সাধারণের পরিচারকের যেমন কামার নাপিত 

ধোবা প্রভৃতির_বাধিক বেতনসবূপ ধান্ত। 
ভোলা-.'ভূল ধাতু দেখ । ভোলা-নাথ..'( স 

_-শবকল্প;)। শিব। 

ভৌমিক:..ফ্য. (স*)। ভূম্যধিকাঁরী ; পদবী- 
বিশেষ! 

ভৌরি...ফ্য. (স* ভ্রমরক | ও* ভর্জর, হি, 
ভৌরী)। কেশ-লোম-ভ্রমরক-- আবর্তা- 

কারে গুচ্ছ (17011)) ঘোড়ার আয়ব- 

বিশেষ (হি*)) জল-ভ্রম | (ক্ৃতিঃ চাক 
ভৌরি--চকভ্রম )। 

ভ্রম"পযা, (স*) ভ্রান্ত, মিথ্যাজান। ভ্রম- 

্রাস্ত, ভ্রম-প্রমাদ--'ষ্য. (স*। সহচর শক)। 

ভ্রম । "*ধাতু, ভ্রমি ভ্রমণ করি। (পদ্যো)। 

ভ্রম-রোগ-''ষ্য. মন্তক ঘুর্ণরোগ (5০102০)। 

ভ্রমর.''ষ্য. (সং)। ভোমর দেখ। ভ্রমর-মারী 

'"ষা. (স*)। বৃক্ষবিশেষ। কুষ্টরোগের 

ওষধ বলিয়| খযাত। 

ত-'ষ্য. (স*)। চক্ষুর উধ্বস্থ রোমরাজি। 

জু কুটি''য্য. (স*)। ভ্রুভঙ্ি। ভ্রু-ক্ষেপ 
শষ্য (স*)। ভর-চালন। দৃষ্টিনিক্ষেপ, 
মনোযোগ । 

এর 

ম। 

ম-এর এক উচ্চারণে অল্প অন্ুনাসিক, অন্ত 
উচ্চারণে পুর্ণ অন্ুনাসিক। (ব্যাকরণ 

দেখ)। 
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চরহ

 
ও 

ম..'ধাতু (মর ধাতুর রলোপে। ও" ম ধাডু)। । 

রা মন্থর-মরিম্) মইলে, মৈলে_- 
মরিলে ; মইল-_মরিল, ইত্যাদি । 

ম..'ধাতু, ( স* মন্ব ধাতু )। মই-_মস্বন করি। 

মঅন, মআ ॥ মঅনী..'ফ্য. মন্বনযন্টি । মআ 

'-"ধাতু (ম ধাতু আস্তে )1 মআনা ॥ 

মই) মৈ...ষা. (সং মপ্দকা। হি* ময়ী। ও* 

আঁপাঁ* মৈ)। ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিয়! মাটি 

সমান করিবার শ্রেণিবিশেষ। 1:71 

শুং পুঃ) শীড়ি। মইর পাশে বাশ বা মই- | 

কাঠ, মাঝে মাঝে তির্যক কোঁআ (ও, | 

কয়।)। এক-শাট মই... প্রায় মানুষ সমান ' 

লম্বা মই (স* শ্রেণি হঈতে শাট? তু" ম. 

সাট-বাশের আধার )। দু-শাট মই. 

প্রায় দুই মানুষ-লম্বা মই | দৃষ্টান্তে, পাকা 

ধানে মই দেওয়-ফল ভোগের সময় বিদ্ব. 

.উৎপাদন। 

মইষ,ম*্ষ ''ষা. (স* মহিষ)। মহিষ স্ত্রী* মঈষী, 

গাউ-মইষ | মইষা '.ণ. (মইষ+আ1)। 

মহিষোত্পন্ন, যেমন দুধ, ঘি (ভয়স। দেখ) । 

ৃষ্টাস্তে, ঘরের খেয়ে বনের মই তাড়ান!_ 

লত্য বিনা কালক্ষেপণ । | 

মইসা..'ষা, (স* মসি-মইস,1+অ। তৃ* 9. 

মসিআ, হি* মহীস! )। আর বন্ত্রাদিতে 

(সক্ষম উদ্ভিদজন্ম হেতু ) যে মসি-চিছু হয়। 

৷ মউড়:'ষ্য. 

অন্ত নাম মাছিত।। (২) 

মউম..'মোম দেখ। 

! মউর গ্রা) "ব্য (স ময়ুর। হি' মোর) 

(85০9), কিন্ত, বস্তুতঃ মাছি (দেখ) নহে। 

ৃষ্টান্তে, মধু পান করিতে পারি মাছির 
কামড় সইতে নারি। এ দেশে তিন জাতি 

মউমাছি আছে । এক জাতি (415 

10138(8) বৃত্ত, বৃক্ষের শাখায়, গুছাপ্রান্তে, 

অটালিকায় বৃহৎ চক নির্মাণ করে। দ্বিতীয় 
জাতি (&.170108 ) বৃক্ষকোটরে। গৃহা- 

মধ্যে উপরি উপরি অনেক চাক করে। 

এ কারণ ইহাকে “সাঁত-পুরিয়া” (সপ্তপুরী ) 
বলে। তৃতীয় জাতি (2. 10168 ) ক্ষু। 

চকের কৌ ক্ষুদ্র। এই মক্ষিকা তাদৃশ 

হিৎ্র নহে । চাকে মধু অল্প থাকে। মধুও 

তরল । 

( স* মকুট, মুকুট )। বিবাহার্থী 
বরের মুকুট, গ্রাঃ-_ মাথায় মউড়ে আমি 

আসিয়া বাসে (কবিকঃ)) দেবগ্রতিমার 

মুকুট। সী'থ মউড়-..বিবাহের কন্তার 

সীথির আকারের মুকুট । 

' মউনী...ষ্য. (সৎ বর্বণ! ? বা” মঅন হইতে ?)। 

অতি ক্ষুদ্র মক্ষিকাবিশেষ। পচা ফল পচ! 

দই-তে দেখ| যায় ( [01005-0)10865 )| 

মধাতু মঅনী দেখ। 

মযুর, পরঃ_-শৃং পুঃ$ মোউর। 

মিন বন্ত্রা্দি ঘামে ভিজিলে বর্ষাকালে | মউরল| -'মৌরলা দেখ 

তাহাতে মইসা ধরে। 

মউ, মৌ...'ফা, (স* মধু ও* মু, হি* মৌ, ম* 

মধ)। মধুমক্ষিকাজাত সুমিষ্ট রসবিশেষ | 

ব| মধু; পুস্পের মধু। মউ-চাক...ষ্য. 

মধুচক্ ( আদা* মৌ-কৌহ-স* মধুকোষ | 
1366-০0105)। মউ-মাছি ''ষ্য, মধুমক্ষিকা 

 মউরী, মৌরী...ষ্য. (স* মধুরিক1 | ও" পান- 

মছুরি )। ধান্তাদিবর্গের বর্ষাযুঃ শা কবিশ
েষের 

(17091108101) 5012516) ফল (01
761) । 

জগ দিয় রাখিতে পারিলে গাছ দীর্ঘায় 

হয়। পাঁনের ও হাঁধিবাঁর মসলা ব্যতীত 

মউরীর আরক কাজে লাগে । 
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ম্টর, মহুয়া-''ফ্য: (স মধুক। হি* ও* | মকরকুগুল...মাকড়ী দেখ । মকরমাস... 

মহুআ। কোল ভাষায় মদকুম)। বকুলাদি | জোতিষের দশম বা মাঘ মাঁ। মকর-সং- 
বর্গের আরণ্য তরুবিশেষ (7385518 1901- | কাস্তি..মাঘ শেষ ও ফাল্ন আন্ত 
(0118 )। রাঁট়ের পশ্চিম হইতে মধ্াযভারত | কাঁল। 

উত্তরভাঁরতের শুষ্ক পাথরিয়া মাটিতে জন্মে, ! মকাই, মক! ..ব্য. (হি*)। জনাঁর। 
বর্ষে বর্ষে পাতা ঝরে । তখন বসস্তকালে-_- : মকান-"'ষা, ( আ)। বাসগৃহ, বাড়ী। 
মধুমাসে_ মধুগণ্ধ মধুভাগডাকার মধুর ফুল! মোকাম দ্েখ। 

হয়। দরিদ্র গুড়ের পরিবর্তে থায়। এ কীরণ | মকুট, (গ্াঁ* মটুক)-.ষ্য. (স* মুকুট। ও, 
নাম মধুক, গুড়পু্প। অস্ঠে চীল ইত্যাদির হি*)| শিরোভূষণবিশেষ, গাঃ- মোহন 
সহিত বাটিয়া, পিঠ। করিয়া, কিংবা ঘ্বতে । মটুক মাথে মুকুতা মণ্ডিত তাঁথে (মাঁঃ)। 
কিংবা মউলের ঘিয়ে ভাজিয়া খায়। মল: (দেবগ্রতিণা ও রাজার মকুট, বরের 
ফুল শুখাইয়। রাঁখিয়! লোকে বহুদিন অল্প] মউড়)। 
অল্প করিয়া খায়। এই ফুল চোআইয়া এক ! মকুফ ..মোকুফ দেখ। 

প্রকার তীব্র মদ হয়। ফলের বীজে ভেল : মকুল -“য্য. ( স* মুকুল, ও* মকুন্ু)। ফুলের 
হয়। সে তেল ঘিয়ের মতন (012108  কলি, মুকুল। 

১9০) বলিয়া ছুর্জনেরা মইষ। ঘিয়ে: মন্ক| ..বা. (আ)। আরব দেশের রাজধানী; 
মিশাল দেয়। দৃক্ষিণ ভারতে অপর এক র ( গ্রা* হি'তে ) মকাঁই ব! বা' জনার | 
জাতি (টাঁিল নাম ইপ্প। ) এবং পশ্চম- মক্কেল ..ফা. ( আ, ধুআকল )। আদালতে 

ভারতে এক তৃশীয় জাতি জন্মে। তিন পক্ষ্য, উকীলের আশ্রিত। 

জাতিই আমাদের অনেক কাঁজে লাগে। মক্ষ'.ষা. ( আঁ" মষক)। অভ্যাস, গ্াঃ 

মউল কাঠ ভারী, খপ্দরবর্ণ) কিন্তু, মাটিতে হাতের ক্খা মক্ষ কর|। 
নষ্ট হয়। মখমল-''ষা, (আশ)। হ্ৃতীর কুড়-উঠা, 

মকন্দমা, মোকদ্দমা..'ষ্য. (আশ মুকন্বম|)।  দীপ্ডিশালী কাপড়বিশেষ। মখমলী.''ণ, 

বিবাদ, আদ।লতে অভিযোগ | মকন্ধমী'''ণ, : মখমলে নিগ্সিত। মখমলী পোকা." 'বর্ষ।- 

মকদমাদন্বশ্ধীয়) যাহা লইয়। বিবাদ! পোকা, ইন্ত্রগোপ (পোকা দেখ)। 

হইতেছে । মগ-'ষ্য. (?)। আরাকান প্রদেশের জাতি- 

মক্মক "বা. (স* মক ধাতু । ভেকো। মক্- | বিশেষ? এই গরদেশের জলদস্থ্যর বংশধর । 

মকায়তে )| ভেকের শষ । (বা'তে প্রায়! স্ত্রী' মগিনী | মগের মুলুক'দস্থযর দেশ। 
চলিত নাই )। মক্মকি..'ভেকের শব্ববৎ : মগ...ফ্য, ( ই* 218৪ )। ধাতুনিমিত গেলাস- 
শব। ৰ বিশেষ। 

মকর-.'ষা, (স* | ও* মগর)। পৌরাণিক মৎস্ত- | মগজ..'ফ্য. (আৎ)। মন্তিফ। মগজি...য্য, 

বিশেষ (হাঞ্জার দেখ) ) নারীর মিতিন। | (আ+)। বন্দির ধার বা কিনারা। 

পিপি শশী সি সি, 

৫ 



গগন: "পণ. (স* মগ্ন)। মগ্ন। (পদ্যে)। 

মগর.''ষ্য. (স* মকর। ও* মগর, হিৎ ম* 

মগর-_কুমীর )। মকর (প্রাচীন পদে )। 
মগরা'' "যয. (মগর+আ। )। গঞ্জাসাগর- 

সঙ্জাম (কবিকঃ),--যেখানে মকর-- 

হাঙর বাস করে। 

মগরা''ণ. (আ" মগবুর--গধিত। আ* মকর 
ছল)। ধূর্ত, গধিত। মগরা-পনা...ফ্য. 
ূর্তামি | 

মঘা-.'ষ্য. (স*। মঘ! নামক নক্ষত্র । প্রবাঁদে 

মঘ! এড়াঁবি ক ঘা-মঘ। নক্ষত্রে যাত 

ভয়াবহ। 

মঙ্গল. যা, মর্ডীল গ্রীহ (স*)। শুভ, 

(10219 ), মঙ্গল বাঁ; দেনদেবীৰ সৃতি-. 
চত্তীম্ডীল | 

হাতের র 

হরিজাসথত্র। মঙজাল-.ধাতু, মগ ল_বরণ। 

গীত, ৪2 ধর্মমঙাল, 

মঞ্জালসৃত্র ''বিবাহে বর কন্তার 

করি, শুভ করি। মঙ্জীলা | 
মচ "'ব্য. ( স* মচ ধাতু দন্তে)| চাপে ভঙা-. 

শবে, গাঃ-বাশে চাপিলে মচ্ করিয়! 

ভাঞ্তো। মচ-মচ দেখ। 

মচক!-' "ধাতু. ( মচ, করা-_মচকাঁ। ও* মচক, 

হি* মচক, মশক ধাতু । ম* মচ্*মচ-- 
চর্বণ শব্ে। মচমচ দেখ )। মচকাই- 

ঈষৎ বিদীর্ণ বা ভগ্ন হই। মচকানা ॥ 

মচ্ছ (গ্রা*).**ঘ্য, (স* মত্স্য। সং প্রা 

মচ্ছ। ও* হি মৎ মচ্ছ, হি* মছ্লী)। 

মধ্য, গঃ--মচ্ছ ধরি অজয়ায় (মাঃ)। 

মচ্ছব (গ্রা' ).'ষ্য, (স* মহোৎসব )1 ম ১ 

উত্সব, বৈষ্ঞ্াদির উত্সব | (মহোচ্ছৰ 

দেখ)। 

মচ»্মচ'"ব্য. ( স* মচ ধাতু দে, স* মন্জ 

ধাতু শবে )। ঈষৎ বিদারণ শবে, প্রাঃ, 
চালে চাঁপিলে চাল ম5মচ করে। মচ. 

মচিয়া, মচতমচ্যে-''ণ. মচমচ শবে তাজো 
যাহা, যেমন টাটকা ভাজা মুড়ি। মু 

মুচ.'-ব্য, ক্ষুদ্র বস্তুর ঈষৎ বিদারণশবে। 

মুচ৩মুচিয়া, মুচংসুচ্যে'''গ. সুচংমুচ করে 
যাহা । 

মছলন্দ...ষ্য. (আ* মসনদ হইতে। তৃ* 

আসন্দী-বেত্রাসন )। সুত! দিয় বোন 
সরু মীছুর, প্রায়ই চিত্রিত। মেদিনীপুরের 
মছলন্ প্রসিদ্ধ | 

। মজ-'পাতু. (স* মজ্জ, মস্জ ধাতু মজ্জনে )। 

| মজি--মগ্ন হই, € ৫ তোমা ঝি হইতে ঘব 

মক্তিল সকলে (কবিকঃ)--বিগঞ্চলাগরে 

মগ্র হইল, মিয়া কোপের কুপে গঙ্গার 

করিল অপমান (ভাঃ)-মগ্র হইয়া, 
প্রেমে মজা-প্রেমে মগ্ন, মুগ্ধ হওয়া) 

গৃহিণীর পাপপুণো ঘর থাকে মজ (ভা:) 

_নষ্টহয়। মজ্জা॥ মজা'ধাতু (মজ্জ 

ধাতু আস্তে)। মজানা ॥ গ্রঃ-_বুড়ী 

ম্জাইল দৃহে (ভাঃ)--দহে ডুবাইল। 

মজালে রাক্ষদকুল মজিল! আপনি (মেঘ- 

নাদবধঃ)। কুল-মজানী...যে নারী নিজ 

।. কুল কলঙকণ'গরে নিমজ্জত করে। 

| মজ-' ধাতু, (স* মুদ্র ধাতু হইতে ৰা" বুক 
ধাতু । ভাখায় মজ ধাতু)। মজি_বুজি, 

| বদ্ধ হই,প্রাঃ--নদীর মুখ মজিয়! গিয়াছে। 
মজ। ॥ 

মজ..' ধাতু, (ফাঁ* মজ!__আম্মাদ হইতে )। 

মজি_ পাঁকিয়! প্রীয় বিক্কৃত হই, ৫া£- 

পাক! আম ছুই এক দিন পরে মিয়া 

যায়। মজ|॥ ( মজা দেখ )। 



[ ৭৩৭ ] 

মজকুর.''ব্য. (আ*)। লিখিত বিবরণ। 
মজকুরী..'সিকিমী ( মেদিনীপুর )। 

মজবুৎ-'.ণ. ( আ* মজবৃদ্ট)। ঢু, স্থায়ী । 

মজলিস.''ষ্য. (আ*)। সভা) কত্তাভজার 

দলের সত| | মজলিসী.''ণ. সভার যোগা, 
সভাতে আহ্বানযোগ্য । মজলিসী গান... 

সভায় বসিয়া! সভ্যগণের শ্রবণযোগ্য গান। 

মা-.'য্য. (ফাঁ* মজাহ,। তু* স* মদ ধাতু 
হর্য, মততীভাব)। ইন্দ্রিয়নখ, ইন্জিয়- 
সুখভোগ, প্রঃ-মঞ্জা ক'রয়া কাল কাটায়। 

মজ! উড়াঁনা ( অশিষ্ট )-_ইন্দ্রিয়-স্থখভোগে 

দিন্যপন। মজাড়িয়].''ণ. ( মজ।4+তা4+ 

ইয়)। ইন্জ্িয়ভোগাসন্তু । ম্জাদার-''৭, 

(ফাঁ*)। সুস্বাদু, তৃষ্থিকর। মজাদীরি "' 
ষ্য. ইন্দ্রয়-স্থথভোগ ৷ মজ1..'ষা; (আ' 

মজ্হা)| কৌতুক, তার্গীসা। মজা কর।__ 
হাগপরিহাসপ করা । মঞ্জার কথা-- 

কৌতুকের কথা, আশ্চর্যের কথা 
মনু ''৭. (আঁ* মৌজ্দ )। বর্তমান, স্থিত। 

টাকা মজুদ করা--টাকা উপস্থিত করা। 

মজুদী..'ণ. মজুদ আছে যাহ!। 

মজুমদার, মজুন্দার''ষয, (আঁ* মৌজ| ফা 
দার)। মৌজাদার, প্রাচীন কালের ভূম্বামীর 
উপাধি; উপাধিবিশেষ | 

মজুর"''ষ্য. (ফাঁ* মজদুর )| ভরণিয়া, মুনিষ | 

মজুরি-"“্য. মজুরের কর্ম, বেতন। মজুর 
“কর্মীর বেতন, প্রঃ খুচরা কাঁজের মনা 
নাই_বেতন নির্ণয় কঠিন। 

মজ্জা''ষ্য. (স*)। অত্থিমধ্যন্থ ক্সেহবিশেষ 
(078170ম)) বৃক্ষার্দর সার ব! মাজ। 
অস্থি মজ্জা...অস্ি ও তন্মধ্যন্থিত সারাংশ। 

মু 'সর্বনাম, (স্ব* মহ্যং| ম* মাঝা 

আমার ; হি* মুঝকো, মুঝে- আমাকে )। 

আমার (প্রাচীন পদে)। 

মঞ্জর'' “ধাতু (সঃ মঞ্জরি হইতে )| মঞ্জরি-_- 

মঞ্জরিত হই,পাঃ--গাছ মঞ্জরিয়াছে | মঞ্জরা। 

( প্রায়ই পদ্যে)। 

মঞ্রি্ঠা.''ষ্য. (স*। মঞ্জৌ শোভনবর্ণে তিষ্ঠতীতি 
মঞ্রিষ্ঠা--অঃ টীঃ। হি* মঞ্জিৎ। মজীট )। 

আচ্ছুকা্িবর্গের লতাবিশেষ (1170191 

[২0012 ০০010160119 )। 

হিমালয়াদি পার্বত্য প্রদেশে জন্মে। ইহার 

মূল জলে সিদ্ধ করিয়! পুর্বকালে বস্ত্র রন্ত- 

রঞ্সিত করা হইত। ইদানী কবিরাজী তৈল 

রঞ্জিত করিতে কিছু কিছু লাগে। 

মঞ্জুর''ণ, (আঁ* মন্ভুর )। স্বীকৃত, গ্রীহ্। 

মঞ্জুরি.'ষ্,. অঙ্গীকার। না-মগ্ুর'.“ণ' 
অস্বীরুত, অগ্রাহ। | 

মট, মট্মট..“ব্য. (স* মড ধাতু বিভাজনে। 

মড়-মড় দেখ )। কঠিন দ্রব্যের ভঙ্গাশবে, 
পঃ_মট করিয়! আ্জুল মটকানা, সু 
কাঁঠি মট-মট করিয়া ভাঙ্জিতে পারা যায়। 
মটমটানি ॥ মুট্ংসুট''ব্য, সরু কঠিন 

ব্রবোর ভঙ্গের মৃছু শব্ে। 

মটক...ধাতু. (হি* মটকনা--তাঁকাঁনা, চম- 
কানা) হি* মটকানা--চোখ ঘুরানা, চম- 

কাঁন|। বা* মট্-মট দেখ । ম* মটকণে-- 
বেগে লাফাইয়| পড়া, হঠাৎ বদধ করা। 
ম* মিটক|-নিমীলন। ও*তে ঘালেইবা 

_+স* ঘ্বধাতু আবরণে হইতে ? অর্থাৎ 

নুকাইয়!। বোধ হয়, মুদ্রিত করা হইতে 
মটকা)। মটকি- চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত করি, 

গ্রঃ__ আখি মটকিয়া হাঁস আপনা কেমন 

বাস (জ্ঞানদান )। মটকা ॥ মটকা মারিয়া 

৯ ৯৩ 

[1080061. 
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শুই থাকা-নিদ্রিতভাব দেখাইয়া, | মটুক...যা, (স* সুকুট--মকুট)। মুকুট, 
বাস্তবিক, নিদ্রিত নহে। মউড়।...মোটক দেখ। 

মটকা...ধাতু, (স' মুট ধাতু হইতে মুট করা-_ | মঠ'ষ্য. (স*)। ছাত্রালয়, টোল) মন্দির; 
মটক1)। মটকাই--অগ্গুলি মোটন করি। 
মটকানা ॥ আগগুল মটকাঁনা_-স" মুকুটা। 

মটকা...ফ্য. (মুখ-কাট। হইতে। ও* মঠ )। 

পাটের গুটা-পৌক! গুটী কাটিয়। ফেলিলে 

কাটা গুটা হইতে যে পাট হয়। (মুখ-কাটা 

_ সংক্ষেপে মটকা )। (কাটিয়া, কেট্যে_- 

গুটা কাটা তসর)। 

মটকা .'ষ্য. (স* মটক। ও* মথান, হি' 

মঞ্জারা, মরকচ। )। চালের মাথ| ব! শির। 

মটকা...ষ্য. (স* মাতিক, ম* মাট। তু" ও" 

মাটআ-_কলণী)। ঘিরাখিবার বড় কলশী। 

মটকী...ষ্য. (মটক11ঈ। ম* মডকী)। 

ঘি রাখিব।র ছোট কলশী। 

মট্-মট."'বা. (স* মদ ধাতু মত্তীভাবে। ও* 

মট্মট। কট্মট দেখ )। মতের দৃষ্টিতে, 

বিদ্ফারিত চক্ষুতে, প্রাঃ_মট্-মট করিয়! 

তাকান! । 

মটর...ফ্য, (ও* হি* মটর, ম* বাটাণা। ম* 

বরুল-বটুল-মটর1)1 শিথ্বাদিবর্গের 

কষজাত কলায় (স* কলায়-মটর)। 

বঙ্জাদেশে দেশী ও কাঁবুলী মটর ছুই জাতি 

আছে। দেশী মটর (8610 062) চাপ 

চিত্রিত) কাবুলী মটর (9৫৪) গোল, প্রায় 

শাদা । দেশী মটর গাছের (21517 

৪15605৩ ) ফুল প্রায় বেখুনা। কাবুলী 

মটরের (6. 590%007) ফুল শাদ!। 

সুগণ্ধ মটর (19009183 ০9091805 ) 

নামে এক গাছ বাগানে ফুলের নিমিত্ত করা 

হইয়া! থাকে। 

পে শা পপ সীপপ্প্পিপ পাপা শপে শা পীেপস্পিসপপাাস্পা পা াাসস্পাস্প্পাসি 

ব্রতীগৃহ) মন্দিরাক্কৃতি শর্কর! | মট-ধাঁরী...ঘ, 
(স*)। মঠস্বামী। : 

মড়, মড়ংমড়''"ব্য, (স* মড মন্ড ধাতু 
বিভাজানে ? মু ধাতু মরণে )। তা শবে, 

গ্রঃ-ডাল মড়মড় করিয়। ভাঙ্গিয় 

পড়িল। মড়মড়া, মড়ওমড়িননা, মড় -মড়ে 
'**এ* ভঙ্গাপ্রবণ। মড়মড়ি, মড়তমড়ান। 

মুড়মুড় ' “ব্য মু মড় ৩মড় শবো। (মড়কা 

ধাতু দেখ)। 

মড়ই-পোড়া-''ম'ড়-পোড়া দেখ । 

মড়ক..'ষ্য. (স* মরক )। মাঁরী, মারীভয়। 

মড়কচ।.'*ষ্য. ( মটকা11+চা )। চালের মটকার 

উপরে খড়ের €বণী। মড়কচা মাঁরা.'এই 

বেণী নির্মাণ । 

মড়কচা-.'ণ, ( মরা-কাঁচ1 )। অর্ধপক্ক। 

মড়কা-''ধাতু, (স* মড় ধাতু বিভাজনে। মড় 

দেখ। মড়-কর|--মড়ক1)। মড়কাই__ 

চাঁপলে মড়-মড় শব করি, ভগ্ন হই। 

মড়কান! ॥ (মচকানা দেখ। মচকানায় 

তাঞ্জ! ছেঁড়। থাকে; মড়কানার বাঁকাইতে 

চেষ্টা না কারলে ভাঙা বুঝ! যাঁ় না )। 

মড়গড়া-'ষ্য, (বাঁকুড়ার় নাম)। মাকড়া 

পাথর। 

মড়ল, মোড়ল..'ষ্য. (স' ম্খলিন্_মগুলী। 

কিংবা ম্ডল দেখ । মড়ল, ঈঁড়ল_হুইই 
হয়। ও*তে নাম পধান--স* প্রধান)। 

পূর্বকালে রাজনির্বাচিত গ্রীমমুখা। এন 
তাঁহাদের বংশধর রার-মড়ল-”'রাজনিযুতত 
'মঞ্চলী। মড়বি ''যা, মড়লের কাজ। গাঁগ 
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মার্নে না আপনি মড়ল--বিন| আহ্বা 

পরচর্চা। | 

মড়া..'ষ্য, (মৃত | ম* মড়ে)। মৃত মন্ুষ্যদ্হে। 

(মরা-মরণ, মরা-মৃত। মনুষ্য ব্যতীত 

অন্ধ জীব মরিলে মরা (ণ.) বল! যায়, 

যেমন মরা ছাগল, মরা হাস, মর! ছেলে, 

মরা গাছ। সকলেই মরে, কিন্ত, গোরু মরে 
না, পড়ে )। গ্ঃ-স্পচা গন্ধ মড়া হএ 

আইল! নারাঅন (শৃং পুঃ)) পুকুর গাবাঁলে 
যেন মড়! হৈল মীন ( কবিকঃ)-_-এখানে 

উপমায় মড়া। শনিবারের মড়া--শনিবারে 

মৃত ব্যক্তি দোষ (পাঁজর) পায় । ইহ! হইতে 

লোকের বিশ্বাস, গ্রামে শনিবাঁরে একজন 

মরিলে শীঘ্র অপর একজন মরিবে ৷ শনিবারের 

মড়া' দোসর খুজে । ৃষ্টাত্তে, মড়ার উপর 

থাড়ার ঘা_নিতাস্ত. অনাবশ্তঠক ও 

অশোভন । মড়াছিয়া, মড়াগ্চিয়া, মড়াঞ্যোে 

পণ, (মড়া ছা+ইয়।মড়াছাইয়া_ 
মড়াছিয়া ( চৈতন্যমগ্ালে ), অপভ্রংশে 

মড়াঞ্চিয়। | স* মৃতৰৎসা--মড়া ছ14+-ইয়া 

_মড়াছিয়া। ম* মরত ব্লাঝ--মুতবণ্ধ )। 

মৃতবৎসা, যেমন পুআতী। মড়া-কাঁমড়-.. 

মরণকালে আত্মরক্ষার্থে কামড়। 

মড়ি'"ষ্য. মড়া। মড়ি-পোড়া.'যে শবদাহে 
উপস্থিত থাকে । মড়ি-পৌড়া বামুন... 
পতিত ক্রাঙ্গণবিশেষ, অগ্রদানী (ও* 
মড়িঅ! )। 

মড়িচা-"'য. (স* মণ্ডুর-সদশ। কিংবা মলি- 
সপৃশ_-মড়িটা। ফা* মোরচা); আর্দ্র 
বাযুযোগে উৎপন্ন লৌহমল। মড়িচা 
পোকা""'পোক| দেখ। 

৭৭, মন" "যয. ( স* মান হইতে 1 স* মন, মণ 
২ ০৮৫: 11018 

রবি ৩০০41815৫৯২ 

-শবসারঃ| আ' মন। চলিত বানান 

মণ | ও* মহণ, হি* মন, ম* মণ)। ৪০শের। 
মণকষা..'মণবিষয়ক গণিত। মণকিয়া... 
যা. (মণ+ক+ইয়!। তু* শতকয়া)। 
মণবিষয়ক গণিত... এক মণ বহন 
ভোজন করিতে দক্ষ। মণা...ণ. (মণ+- 

আ)। এক মণধরে যেপান্রে। মণিয়া... 

প.(মদ7ইয়!)। মণ-সম্বণ্ধীয়। 
মণা-কাটা...ণ. (স* মণি, মণী--লিষ্তোর 

অগ্র। তু* আড়া-কাট| )। নির্বোধ (অশিষ্ট 
গালি)। 

মণি''“যা. (স+)। দীর্তিশালী মৃল্যবান্ প্রস্তর; 
হুক্ষাগ্র। মণিকার..'ষ্. (স*)। মণি 

কাটে যে) ঞ্াতিবিশেষ। মণিমাণিকা, 

মণিমুস্তা, মণিরত্ব.ষ্য. (স* | সহচর শব্ব)। 

রত্ব। মণি-হাঁর|''ণ. মণি হারাইয়াছে যে, 
$--যেন মণিহারা ফণী (কৃতি অরণ্য )। 

(প্রবাদ এই, কোন কোন জাতি সাপ মুখে 
মণি বহন করে। রাত্রে চরিবার সময় 

মণি বাহির করে। মণির দীপ্চিতে পোকা 

আসে); সাপ সেই পোকা খাইয়! জীবিত 

থাকে। রত্বশাস্ত্রের সর্পমণি কিস্ত; সর্প" 
বিশেষের মন্তকে জাত যুন্তাবিশেষ। এই 

মুক্তার জযোতিঃ প্রায় নাই )। মণিহারী'*' 
ষ্য, (স* মণিকার। হি* মনিহারী_- 
মণির ব্যবসায়ী) মনিহার, মন্হিয়ার, ও 
মণিহারী )। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জল দ্রব্য-বিফ্তো 

( ভুলে মনোহারী )। 

মণিমা."ষা,( স* মহিমা | ও* )। রাজসন্ো- 
ধনে, ওাঃ- মহাপ্রভূ, মণিম। মণিমা করে 

ধ্বনি ( চৈঃ চঃ)। ( অগ্রচলঃ)। 

গিয়া "মুনিয়া, মণ দেখ। 
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মণ্ডল.''ফ্য. (স*। যথা, যগ্ডলং পরিধো | মত, মতন.''ণ. (স* বৰ মত প্রত্যয় হইতে 
কোঠে দেশে দ্বাদশ রাঁজস্ু। ক্লীবেহখ 

'নিৰহে বিদ্বে ত্রিযু পুংসি তু কুকুরে মেঃ 

ইত্যাদি অন্যার্থও আছে। কোঠ- কুষ্ঠ 
রোগবিশেষ)। দেশ, যেমন রাষ্ট্রমণ্ডল__- 

রাঢ় দেশ ) গ্রাম-সমষ্টি, ( পুর্বকালে, কয়েক 
বিষয়” সমষ্টির নাম); মাগুলিক ৰা 
মণ্ডলেশ (সংক্ষেপে মণ্ডল); রাজনিযুন্ত 

মড়ল (মড়ল দেখ )। 
ম্া.'"ষা, (স*মণ্ডক | স* ম্ড হইতে। 

ও*তে মগ্ডা_-বা* পুর পিঠা । ভাবপ্রকাশে, 

মস্ত। ন লোপে মত। সংযুক্ত ব্যগ্রন 
ছিল বলিয়! মতু উচ্চারণ। বর্ণবিপর্যয়ে 
মতন । মন্ত, মতি দেখ )। সদৃশ, তুল্য। 
এমত,এমৎ--ইহা-বৎ) তেমত, তেমৎ-- 

তাঁহাবৎ; যেমত, যে মৎ্--যাহা-বৎ। 

ইদ্রানী, এমন কেমন তেমন যেমন শব 
হইয়াছে । (মতন--ত লোপে মন )। 

মলব.'*ষ্য. (আ* )1 অভিপ্রায়, আশয়। 

মত্লবী''ণ. যাহার অভিসন্ধি আছে। 
মত্লব-বাজ-''ণ. কুবুদ্ধিতে দক্ষ 

ময়ান দেওয়! ময়দার বড়া ঘ্বতে পাক করিয়। : মত্সরগক'.'মাছরাঙ্জ। দেখ। 

পরে এলাচি লবঙ্গ কর্পর মরিচাদি সোগে ; মতাঁজ্জ-.'ষ্য. (আ* মধ্রজ্জে )। মনোযোগী। 

স্থগণ্ধ'কৃত শর্করা রসে নিমগ্ন করিলে মণ্ডা)। ূ মতাবক'''মৌতাবেক দেখ। 

মিষ্টান্নবিশেষ, প্রাঃ-_সুড়কী মিঠাই মণ্ড| | মতামত, মতীন্তর'''মত, দেখ। 
মনোহরা চিনি (মাঃ)। মিঠাই-মখ্া, লুচী- | মতি-**ষ্য. (স*)। বুদ্িধ; ইচ্ছা । মতিগতি 

মন্ডা.""সহচর শব্ধ | মণ্চী.''ষা, (মড+ঈ)।, -“ষ্য (স*। প্রায় সহচর শব্দ )। ইচ্ছা 
ক্ষুদ্র ম্ডাবিশেষ। ও কার্ধ। মতিচ্ছন্ন'''ণ, (মতি মোহে ছন্ন 

মণ্ডুকপর্ণী:..ফ্য. (স+। স*তে মঞ্জিষঠা, ব্রাঙ্মী। কিংব! মতি উৎসন্ন যার)। স্তুবুদ্ধি- 
ও* বা* থানকুড়ি )। বা*তে প্রায়ই, থান- | বিহীন । 

কুড়ি ( দেখ) । মতি'-'ফ্য, (স* বঞ্, মত হইতে । মত দেখ)। 
মত২'*ষ্য, (স* মতম্। যথা, ছন্দৌইভিপ্রায় : প্রকার) 28--এমতি জানিবে সব-_-এমন। 

আকৃত-মত"ভাবাশয়! অপি_হেমঃ। মত্ত | ৰাঁরমতি..'ঘাদশ বিধ, ধর্মের বার 
'সন্মতে জ্ঞাতে_মেঃ| মতিঃ স্তীচ্ছাধিয়োঃ | মতি পুজ|। 
স্তৌ--মেঃ)। অভিপ্রায়, আশয়, ইচ্ছা, | মতি...ফ্য, (হি* মোতি। স* মৌন্তিক)। 
সম্মতি । মতবাদ.''যা. (স* মতবাদ । 

সহচর শব )। মত, বাদ। অ-মত-''ষা,. 

(অ+মত)। অনিচ্ছ!।-*৭, বিরুদ্ধ মতি 
মতামত'''ষ্য. (মত+অমত )। ইচ্ছা" 

মুন্ত। মতিলাল...( লাল দেখ)। প্রিয় 

মুন্ত/। ; ইহ! হইতে মানুষের নাম। 

মতিচুর-.'যা, (স" মুদগচুর্ণ। মুস্তাচুর্ণ হইতে )ি। 

মুগের বেসন দ্বারা নিগিত মিষ্ট মিঠাই। 

অনিচ্ছা, অভিপ্রায়, সম্মতি) বাঁদ। | অন্ত নাম মিহিদান|। 

মতান্তর'''ষা, ( মত+অন্তর )। অন্ত মত, | মত্তমান-'মর্তমান দেখ। 

অন্ধ কর; অন্য বাঁদ। মথ. ধাতু, (ম* মথ, মন্থ ধাতু )। মধি_ 

/ 
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মন্থন, বিলোড়ন করি। মথা ॥ মথন...ফ্, 
মণ্বন। মথ! দই--মথিত দধি। মথনা, 

মথনী..'মন্তন ষষ্টি। মথা .'ধাতু, (মথ ধাতু 
আস্তে )। মথানা॥ (বা*তে প্রায়ই ম, 

মআ ধাতু )। 

মদ. যা. ( স* মদ্য, মদ )। মদ্য বা" মতৃতা- 

' জনক পানীয়। কাঁচি মদ-*'মুদু আ-চোআনা 

মদ্য। পাকি মদ'''চোআন তীব্র মদ্য বা 

সুরা । মদের ভাটি. 'মদ্য চোআইবাঁর কলশী 
( ভাটি দেখ )। মহুয়া, মদো...ণ. (মদ+ 
উয়া)। মদ্য লহ্বপ্ধায়। গঃ--মহুয়। গণ্ধ) 
মদ,গায়ী। মছুয়'-ম:তাল...ণ. (প্রায় সহ- 

চর শব্ধ )। মদ্যপায়ী ও মদাপানে মত্ত। 

মদ.'“ষ্য; (স* মদ)। গর্ব । মদ্র-মাতসর্য ''ষ্য. 

(স* মত্সর--অসহাপরসম্পত্তি। প্রায় 

সহচর শব্ধ )। গর্ব ও পরসম্পর্তি হেতু ঈর্ষা । 

মদৎ'''ষা, (আ* মদদ)। সাহাষ্য। (প্রায় 
অগ্রচলঃ )। 

মাৎ'.'ষ্য. (স* মোদক । হি মদক,ও' রে | 

আফিং যোগে প্রস্তুত গুলী । মদতী-.'গুল 
থোর | 

কালতে সবুজ। মরা অস্ত; খায় না)খায় 
মাছ সাপ কীাকড়া। মদনা...ষ্য. বৃক্ষারোহী 
বর্গের শুকসদৃশ পক্ষী (173 1ণ- 
01585160 08190000 /812217713 

95০18009 )। বুক লাল (বলিয়| মদনা ?)। 
পুং পক্ষীর মাথা আরন্তু নীল। বাচ্চ। সর্বাঙ্জ 
হরিৎ। গঃ--মনম্তাপে ময়না মদন! মাথা 
নাড়ে (মাঃ)। (ময়ন। দেখ)। 

মন্দ, মন্দা. ষ্য. (মর দেখ)। পুরুষ । স্ত্রী 
মাগী, মন্দানী। 

মধু. 'ষ্য. (সং) পুষ্পরস ; মউ 7 মদ্য) বসস্ত- 
কাল,চৈত্র মাঁস।-"'ণ. মিষ্ট। কথায়, আকন 
যদ্দি মধু পাই তবে কেন পর্বতে যাই__ 
অল্লায়াসলভ্য বিষয়ের নিমিত্ত বহু আয়াঁস 
অনাবশ্তক ৷ (পর্বতে মধু-মউ দেখ)। 
মধুকর''ষ্য (স*)। ভ্রমর; বাণিজ্াতরী, 

_(কবিকঃ)। (ত্রমরতুল্য কষবর্ণ 
বলিয়া? মধুকর যেমন নানা খানের পুণ্পের 
মধু সংগ্রহ করে, বাঁণিজ্যতরী তেমন করে 
বলিয় 1)| মধুকোষ.'ষ্য. (স*)। মধু- 
কৃম) ছাগ পশুর অগকোষ (অশিষ্ট)। 

নদন"''ষ্য, (স*)। কাম, কন্দর্প। মদন- | মধুপর্ক-"ষ্য. (স*)। দধি ঘ্বত জল মধু 
মোঁহন.'*ষ্য. (স*)। শ্রীকৃষ্ণ ) অতি স্থন্দর। ূ শর্কর!--(প্রায়ই) এই পাঁচ স্থমিষ্ট ও বলকর 
মদনোত্সব'''ষয. (স*)। কামদেবের 
প্রীত্র্থে উৎসব । এই উৎসব বসস্তকাঁলে 
হয়। বঞ্জোে তাদৃশ প্রসিদ্ধ নাঁই। ইহাই 
হোলি খেলা । মদন-টিকী...ফ্য. কুলেচর বর্গের 
তিন হাত দীর্ঘ পঞ্ষীবিশেষ (173 50781161 

80)0811. [.2060001103 185811005) | 

হাড়গিলার সজাতি। কিন্ত, তত সাঁধারণ 
নহে। মাথার পাশে লম্বা চুলের মতন পালথ 
আছে। (ইহ| যেন টিকী)। পক্ষ পুচ্ছ 

দ্রব্যের পেয়। ( পুর্বকালে মান্য ব্যন্তিকে 
মধুপর্ক দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত| কিন্ত, 
চরক বলেন, ঘ্বৃত মধু সংযোগ-বিরুদ্ধ । 

হেমচন্দ্র বলেন, দধি সংযুক্ত মধু-_মধুপর্ক )। 
মধু-মেহ'''ষ্য, (স*)। মৃত্রের সহিত মধু- 
শর্করা! ক্ষরণ-রোগ (৭1859653 110111685)। 

মধু শর্করা. 'ষ্য. (স*)। মধুতে যে শর্করা 
থাকে। মধুপায়ী-.'ষ্য, (নৃতন রচিত )। 
বৃক্ষচর বর্গের ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষ (06 ওঘা)- 
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0170)। দীর্ঘ সরু চ্চ, দীর্ঘ গুঙ্ছ। জিহ্বা 
নলাকার। ইহা দ্বারা ফুলের মধু, পরাগ ও 

পোকা খাঁয়। 

মধ্য... (স*)। অন্তর, প্রঃ মধ্যে নদী; 

অভ্যন্তর, গাঃ--ঘরের মধ্যে (ভিতর দেখ) ) 

মধাত্বলে, গুঃ- মধ্যাহ়) মধ্যভাব, মধ্য 

অবস্থা! ; বাদ্য তালের মধ্য কাল (তাল 

দেখ )। মধ্যবিত্ত (গ্রা* মধ্যবিৎ)."'প. (স* 

মধ্যব্বিত্ )। নাতিধনবান্। মধ্যমান.''তাল 

দেখ । মধ্যত্ব-'ণ (স")। মধ্যবর্তী ।-*ষ্য. 

সালিস। মধ্যস্বালি..'ষ্য. (মধ্যত্ব+আলি)। 

মধ্যস্থতা, সালিসি। মধ্যে" "অল্প দিনের 

মধ্যে, ইহার অভ্তরে, এ ইহার মধ্যে 

তিনি যাবেন ন!) বর্তমান সময়ের কিছু 
পূর্বে, ঃ_-মধ্যে তিনি আসিয়াছিলেন। 

ইতিমধ্যে-..এই সময়ের কিছু পূর্বে। মধ্যে 
মধ্যে.মধ্যস্বল দিয়া) অল্প সময় অন্তরে 

অস্তরে। 

মন...ফ্য. (স* মনস্। এই হেতু বা'তেও মনো- 

যোগ, মনোনিবেশ, কায়মনোবাক্যে। 

মনাগুন, মনান্তর প্রভৃতি সাধারণ শবে 

মন )। চিত্ত) মতি; বুদ্ধি; স্মৃতি; আশয়, 

অভিগ্রায় ; ধ্যান | মন উঠ1--মনের মতন 

হওয়! | মন করা--মতি করা, মনোষোগ 

করা, গ্ঃ-তুমি মন কর যদি অনায়াসে 

হয় (চৈঃচ£)। মনে করা--স্মরণ করা। 

মন-কলা-." অভিপ্রায়বূপ কর্দলী। মন 

কষাকষি'''চিত্তের পরম্পর অগপ্রসন্নতা, 

অবস্তি। মন-গড়।''*মন£কল্পিত | মনু-জ্ঞান 

,**( প্রায় সহচর শব)।চিত্ত ও জ্ঞান, 

্রঃ-_ম্নু"ক্ঞানে পাপ নাই। মন দেওয়া 

স্পচিত্ত নিবেশ করা, মন করা । মনে পড়া 

স্মরণ হওয়া । মন 'বসা--চিত্ত প্রসন্ন 

হওয়া । মন ভারী হওয়।_অভিমানে ব 

ছুঃঘে মনের সম্তাপ জম্ম, মন ভারী 

হওয়াতেই যেন মাথ! নুইয়! পড়ে। মন- 

ভূলান1..'মনোহারী | মন-মর!..'উৎসাহ- 

হীন। মনের ময়লা__অগ্রীতির হেতু । মন 
মেল1-_-মতির তীক্য হওয়া | মন-মোহন.''ণ, 

মনোমোহন, মনোহর । মন-যাই...( সং 

মনোযায়িন্। হি* মন-চাই )। শ্বৈর। মন- 
যোগ (গ্রা+)..'মনোযোগ । মন যোগানা-. 

মন তুষ্ট কর! । মন-যোগানিয়। কথা.''এমন 

বাঁক্য, যাহাঁতে ( অন্তের) চিত্ত গ্রসন্ন হয়। 

মন লাগ!...অভিনিবেশ | মন-সরিয়া'*'যাহ! 

মনে সরে-আমে; কাঁমচারী বাঁ শ্বৈর 

(প$--চৈতগ্তমঙ্গল )। মনগ্থ' রণ (স' 

মনঃস্ব)। কতনিশ্যয়, কৃতমংকল্প। মন 

হওয়!--ইচ্ছা বা মতি হওয়।। মন 

হওয়া স্মরণ হওয়া, অন্গমান,। ঝোঁ 

হওয়া । মনাগুন ''( মন+আগুন )। মন 

তাপ। মনামনি-.'( মন+অমন+ই )1 

মনাস্তর, বিবাদ (কিন্তু, বাখতে মন ধাতু 
নাই । আছে বনা-বনি )। মনাস্তর-"'চিত্তের 

অনৈকা, বিবাদ | মনোইভিনিৰেশ, মনো" 

ইভিঝাঁম, মনোইভিলাঁষ, মনোগ ত। মনোজ, 

মনস্তাপ, মনন্তষ্টি, মনোছুঃখ, মনোনীত, 

মনঃপৃতঃ, মনোধায়ী, মনোযোগ, মনোরথ, 

মনোরম, মনোবৃত্ি। মন, মনঃষটৈ্ধ। 

মনোঁহর, ইত্যাদি শব্ধ স। মনঃশলা 

(স*)."'মনছাল দেখ। 

মন.''মণ, মতন দেখ। 

মনকা...য্য, (আ” মুনা )। শু পক ভাষা 
ফল ( স* নাম গোস্কন। ই 12

191) )। 
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মন্ছলি...যা, ( স* মনঃশিলা )। শহ্ঘবিষ 

ও গণ্ধকযোগে উৎপন্ন উপরসবিশেষ 
(1621281) 

মন্জিল-.'ব্য. (আ" মন্জ্ল)। মোকাম; 

নুথপ্রাসাঁদ। 

মনন.''যা, (স* মনন-চিস্তা। স*মন ধাতু 
অববোধে। বা*তে মন ধাতু খানে বন ও 

মান ধাতু আছে। স*মনোঁনয়ন হইতে বোধ 
হয়)। মনোঁনয়ন। মনন-গণন বিবাহে 
বর-কন্ত| নির্বাচন ওপরে জ্যোতিষ-গণনা। 

মনফা, মুনফা.'"ষ্য. (আ* মনাফে )। লভ্য 

বৃদ্ধি। 

মনসব..'ষা. ( আ* )। মোঁগল বাদশাহ-গ্রদত্ত 
উপাধিবিশেষ। মনদবদার...ষা. মোগল 
বাদশাহের সময়ের উচ্চ রাঁজকর্মচারী- 
বিশেষ । 

মনসা'-.ব্য. (স*) অনন্ত নাগের ভগিনী ও 
জরৎকানু মুনিপত্বী; সর্পাধিষ্ঠাত্রী বিষহ্রী 
দেবী। দৃষ্ান্তে, একে মনসা, তায় ধুনার 
গণ্খ__সাপ নাকি ধুনাঁর গণ্ধে ক্ষিপুপ্রায় 
ইয়। লক্ষণায়, যে কথায় কোব জন্মে, সে 
কথা শোনাইয়া কৌোধ উদ্দীপনা । (২) 
মনসার্দেবীর প্রিয় বৃক্ষবিশেষ। অন্য নাম 
সৃহি, বা* নাম দিজ ( ও* পতরিআা সিভু 
 পত্রবিশিষ্ট বলিয়া )। ছোট ক্ষীরী তু 
বিশেষ (72001901018 718118 )। গাছ 
কাপুড়া, বাকল পুরু; কাট! জোড়া জোড়া । 
পাতা পুরু, অগ্র গোল, গ্রীষ্মকালে থাকেন] । 
গ্রামে এই গাছের তলে মনস| পুজা হইয় 
থাকে। ইহার তুল্য আর সিজ ( 8,ম101১01- 
018 0611100115 ) বন্তও কাচিৎ রোপিত 

হইয়া থাকে। ইহার পাতার অগ্র গোল 

নহে। তেশিরা মনসা...'তেকাটা মনস। 
দেখ। ফেণী মনসা, ফণা মনসা...কোন 
কোন স্বানে নাম নাগফণ! (ও* নাগফণা! )। 
কণ্টকী ক্ষুপবিশেষ (00801705 ৫11161711 )। 

পাতা নাই, ডাটা চেপটা সবুষ্ত গ্র্থিল। ফুল 
বড় বড় গীতবর্ণ, ফল পাঁকিলে লাল হয়। 
ভাটা মাপের ফণার মতন বলিয়া নাম, 
কিস্তু, মনসা বর্গের নহে। শু্ধ অনূ্বর 
ভূমিতে বেড়াতে জন্মে । 

মনাসিব.''মুনাসিব দেখ। 
ম'ন-অর্ডার, মনি-অডার.''ফ্য. ( ই* 1001767 

9106:)। ডাকঘরে টাঁক| দিবার আজ্ঞা" 
পর। মনি-বেগষ্য. (ই* 0)016-82)। 
টাক! রাখিৰার বটুরা। 

মনিব''ষ্য. (আঁ* মুনীব)। ভৃত্যের প্রভু। 
মনিব... 'ষ্. গ্রভূতব। মনিবানা."য্য, প্রতুর 

 কার্ষ। মনিব-ওয়ারী, মনিবারী...ণ, মনিব 
সম্ব্ধীয়, মনিবের হুকুম মতন | 

মনিষ্যি (গ্রা') ''ষ্য. (ম* মনুষ্য )। অস্ুষয, 
গুঃ-_ সেখানে জন-মনিষ্যি নাই । 

মন্ুই-“"যা, (স+ মন্থ-ঘ্বতজলমিশ্রিত শঙ্কু 
হইতে ? ও+ মণুহি, মণোহি-দেবতা ও 

রাজার নিমিত্ত অন্ন ভিন্ন অন্ত ভোঁজা)। 
আতপ তথ্ডুল ছুধ গুড়ের চরুবিশেষ। ইহা 

মালসাতে পাক কর! হয়। “পঞ্ডিতে” পাক 

করিয়। ধর্মের ভোগ, এবং ব্রাক্মণে পাক 
করিয়। গাঁজনের শিবের ভোগ দেন। গ্রঃ-- 

শুং পু$ মন্থুই, মন 

মনোহরশাহী-*ষ্য, (রামানন্দ রায়ের বংশধর 

মনোহর হুগলীশ্দশঘর! গ্রামে বাস করিতেন । 

ধাঁয়িক বলিয়া তাহার উপাধি শাহ হইয়া- 
ছিল)। হুরিকীর্তন গানবিশেষ্ন | 



[ ৭8৪8 | 

মনোহর. "ষ্য. (স* মনোহর হইতে) ক্ষীর ও | মন্দীর...পালিট।-মার্দার দেখ। 

খরপাক চিনীতে পাক কর! নারিকেল- 

কোরার গোলাকার মিষ্টান্নবিণ্ে, প্রাঃ-- 

মনোহরা লাড়, আদি ( চৈঃ চ$)। 
মনোহারী:'মণিহারী, মণি দেখ । 
মস্ত (গ্রা*) মৃস্তর (গ্রা*)'"'ষ্য. (স* মন্ত্র)। মন্ত্র। 

মস্ত-তস্ত, মন্তর-তত্তর'''মন্ত্র তন্র। 

মস্ত ''প্রত্যয়, (স* বৎ বহুবচনে ব্ন্ত--মস্ত। 

ফা* মন্দ )। অন্তি অর্থে প্রাঃ শ্রীমস্ত, 

লক্ষ্মী মস্ত, মৃত্তিমন্ত | 
ম্তব্য...ষ্য. ( স*মন্ত্য-_চিন্তনীয় )। উত্তি) 

অনুশাসন (1000811€ )। 

মন্তর-''ষা. ( স*মন্ত্র)। মন্ত্র। মত্তরে_ মন্ত্রবৎ 

চকিতে, অল্প সময়ে, গাঃ-এক মস্তরে 

খাওয়া শেষ হইয়াছে। 

মন্দ ''ণ. (স*। মন্দোহতীক্ষে চ মূর্থে চ শ্বৈরে | 
চাভাগ্যরোগিণোঃ। অল্পে চ ব্রিষু পুংসিস্তাৎ 
হস্তিজাত্যন্তরে শনৌ-__মেঃ)। অতীক্ষু 

বা মৃদু; মূর্খ, অভাগ্য) অল্প; অপরুষ্ট। 
মন্দাগ্র--'( স*)। যাহার ভূত্ত অন্ন পরিপাক 

বিলম্বে হয়। কপাল মন্দ -'অভাগ্য। মন্দ- 

মন ''ব্য. মৃদু ভাবে, অল্পে অল্পে । ভাল মন্দ 

'**হিতাহিত, ভদ্রাভদ্র, উত্তমাধম। মনা 

'**৭ মন্দ, ক্ষীণ, অল্প।...ষ্া. মান্দা, 

অল্লত।। বাজার মন্দা-_-কেতার অল্পত!। 

তেঞি-মন্দা-.'বিকুয় মুল্যের আধিক্য ও 

ন্যুনতা। 

মন্দা, মাদ1''“ষ্য. (স* বন্দা। ও* মলাঙ্জা )। 

পরবৃক্ষজীবী। কিন্তু, পাত। হরিতবর্ণ, পুৰু। 
ফল পাকিলে লাল হয় এবং চট্-চট! আঠায় 

বীজ থাকে (1,01211085) | আম অশ্বথ 

প্রভৃতি গাছের শাখায় জন্মে । 

মনিরা'. "যা. (স* মীর | হি* মধ্জীরা। মজীরা। 

ও* গিনি-_-৩* গিনা-বাটা )। ঢোলক 
ও মৃদঞ্জের দহিত তাল দিবার ছোট ছোট 

বাটার আকারের কালার বাদ্য । 

মনুযু''ষ্য. (স*)। কোব | (কোথাও কোথাও 

চলিত ভাষাতে চলিত আছে )। 

মন্বস্তর[-' "যয. ( সৎ মন্বস্তর )। পুরাণে এক এক 

মন্গুর অধিকাঁরকাল। বৈবস্থত মনু হইতে 

জগতের যাবতীয় প্রাণীর উৎপত্তি হইয়। 

এখন চলিতেছে । এক প্রলয়কর জলগ্লাবন 

হইতে মত্ম্তাবভাঁর বিষু। ইস্টীকে রক্ষা 

করেন। ইহ! হইতে, জলপ্লাবন ও ছুরতিক্ষ 
যেমন ১২৭৬ সালের মন্বস্তরা । 

নফস্সল, মফঃম্বল-''ষ্য, (আ')। শহরের 

বিপরীত ব! গ্রাম; সম্মুখের বিপরীত, যেমন 
কাপড়ের সদর মফদৃন্ল; নিভৃত স্বান, 

গ্রঃ--মকঃস্বলে ডাকাইয়। পুরোঁধ। ব্রঙ্ষণে 
(মাঃ)। মফম্সলে'''গোপনে। 

মবলগ ''ষ্য. (আট )। টাকা সম, মোট, 

প্ঃমবলগে দশ টাকা মবলগ খরচ" 

অনেক টাকার খরচ। 

মম্.'মোম দেখ। 

মম..'সর্বনাম. ! স* অন্মদ্ শবের যঠীপদ )। 

আমার । প.দ)। মমতা। মমত্ব ''ষ্য, (স)। 

আপনার বলিয়! জ্ঞান, স্নেহ। মীঁয়া-মমতা, 

দয়া-মমত।.''( প্রায় সহচর শব )। মমত 

দয়! । 

ময়...প্রত্যয়, (স* গ্রত্যয় )। নিথিত অর্থে 
প্রঃ স্র্ণময় অলঙ্কার ; পর্ণ অর্থে, 
জলময় দেশ) ব্যাপ্ত অর্থে, ্রাঃ-ঘর মর 

ধুলা । 
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ময়দা...ব্য. (ফা*।'স* সমীদ। সমীদ-মীদ | মনতুরক--কাঁরণ, মধু শু পড়া জায়গায় 
-মইদ | তু" হি* ম* মৈদা, ও* মইদ| )। জন্মে। ফল ওধষধে লাগে ॥ 
গোধুমচূর্ণ) তগুলাদি চূর্ণ। চাকী-পেষ! ; ময়রা...যা, (স* মোদক-কার-_মোআর-_. 
ময়দা-_পাঁথরের জাতায় চূর্ণাকত গোধুম। 
রোলা কলের ময়দা__-(ই* 01151 1011])। 

লৌহ-বেলনে চুরণা্কত গোধুম। চাকীপেষ। 
ময়দাই উত্তম। 

ময়দান-'ষ্য. (ফাঁ* )। মাঠ, বিস্তীর্ণ গ্রাস্তর। 
( শব্টি শহরে চলিত, গ্রামে মাঠ )। 

ময়না...ষ্য. (স* মদন-সারিকা। মদন হইতে 

ময়না । মদন! যুবতী--অপত্রংশে, ময়না-। 

ময়রা।. মোদককাঁর সংক্ষেপে, মোদক.। 
ও* গুড়িআ। হি*তে আ* হাঁলবাঈ )। 
মিষ্টানন-কার; জাতিবিশেষ । স্ত্রী' ময়গানী। 

ময়লা..'ষ্য. (স*মল। ও* মঅল্ট। বোঁধ 
হয় স* মলিন হইতে মলি-_হি* মৈল বা' 
মৈলা ও* মইন্ঞা-_ময়লা। বা" শব্ধ মলা 
দেখ )। মল? বিষ্ঠা) কিট; পাপ।...ণ. 
সমল, মলিন, ঞ$--ময়ল| কাপড়। 

মতী, যেমন ময়নামতীর গাঁন। ও*তে | ময়ান-.“ষ্য. (সং মথনোত্থ--ঘ্বত ?| বোঁধ 
সারী। স* নাম সারী- পুনঃ পুনঃ বিষ্ঠা 

ত্যাগ করে বলিয়া । হিতে ময়না নাম 

অনেক পাখীর আছে )। বৃক্ষচর বর্গের ৃ 

হয় মস্বন হইতে । হি+ মোয়া। কিংবা স* 
মদন- মোম হইতে )। ঝুটি লুচী গড়িবার 
পূর্বে ময়দাতে যে ঘি মাথা হয়।, 

্রায় ১৬ আঙুগুল দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ (1৩ | ময়াল“'যা, (আ+ মহাল? স* মহালয়? তু' 
100191 2180016--810178, চ9181593 

11001100018 )। পালথ চকৃচক1 কাল, 

চ্ষুর নীচে কিয়দংশে গাঁলথ থাকে না। 
পাহাড়ে থাকে, ফল খায়। লোঁকে কথা 

| ময়াল'''ষ্য. (স* মহাকাঁল)। সর্পবিশেষ, কহাইবার নিমিত্ত পৌষে। সার ব। সালিক 
পাথীকেও (401100616163 01509) 

হিতে ময়না (ও* বণি) বলে। (সাঁলিক ' 

দেখ)। ময়নার বুলি হইতে লক্ষণায়, 
ময়না-যে গুপ্ত মন্ত্রণা অন্তকে বলিয়! 
দেয়, কুটনী। (নারীভাষায়)। ময়নাকীটা।... 
যা. স* মদন )। আচ্ছকাদিবর্গের বন্ 
কুপবিশেষ (8৪71018. 000)6601017)। 
গাছে সোঁজ। কাটা বলিয়! নাম ময়না কাটা, 
স* শল্য । ফুল ছোট, প্রায় শাদ!, পঞ্দল, 
বসস্তকালে ফোটে। এক স* নাম পিশী- 
তক--ফল পিখাকার বলিয়।। এক নাম 

মাহান্তিআ-__গর্বিতভাবে, বিনামূল্যে )। 
সম্পত্তি, এশ্বর্ষ, ঃ-কৃত্িঃ লং? বাঁম- 
ভাগে দেখে সাধু লঙ্বাঁর ময়াল (কবিকঃ)) 
গয়ার ময়াল দেখি নাচে ( চৈতন্যমঙ্গল)। 

প্রঃ--কেউটে থরিশ কালী গোথুর৷ ময়াল 
(ভাঃ)। 

মুর (গ্রা* মউর, মজুর)-..যা, (স* মযুর। 
ও* গ্রা* মজ্জর, হি* মোর)। বিস্কির- 
বর্গের প্রসিদ্ধ পক্ষী (8১০ 09800%1. 

79%৪. 011918003)| স্ত্রী' ময়ুরী। কেও. 

কেও ( ম* কেকা ) ডাক বলিয়া স* নাম 

কেকী। পুংন্ত্রী উভয়েরই পুচ্ছ দীর্ঘ ও 

মাথায় চূড়া আঁছে। পুংগক্ষীর পুচ্ছ দীর্ঘ 

হয় ও পায়ে কাটা থাকে । ময়ুরব্ঠী..যা. 
রঞ্জিন বন্ত্রবশেষ। ইহার টান! লাল 

ট্ও 
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পাড়ন সবুজ। ময়ুরপত্খী-''ষ্, (হি*  মরদ-'য্য, (ফা* মর্দ। তু* স* মুঠ্ি)। 
হইতে পঞ্ধী। বা'তে পক্ষী )। মযুরাক্তি | পুরুষ? স্বামী) সাহসী পুরুষ। শ্রী" মাদানী 

নৌকা। :**(ফা'। সাহলী নারী । মরদানা, মরদানি 

মর..'ধাতু, (স* মূ ধাতু । শ্রী* ম ধাতু । ও* : **ষ্য পুরুষত্ব, বীর্য! 

গ্রাৎ মধাত)। মরি প্রাণত্যাগ করি, মরম-*'্য, (স* মর্মন্। তু* আপাঁ* মরম-- 
ক্সীণ হই, গাঃনদীর জল মরিয়াছে। | স্সেহ প্রেম)। মর্ম (দেখ)। (প্রায়ই 
মর] ॥ মরণ "'(স*)। মৃত্যু। আ মরণ" , পদ্যে)। মরমী-'ষ্য. (মরম+ঈ )। মর্ম, 

ব্য, ভসনায়। মরা..ষা. মরণ; মৃত) ! বাথার ব্যথী, মর্মকথ| জানে যে। প্রঃ, 

( মানুষ মরিলে মড়া, অন্ত কিছু মরিলে : মরমী জনার মরমে বাজে ( বিদ্যাপতি )। 

মরা। পূর্বে এই প্রভেদ ছিল না, তু* ' মরশুম “মঙ্্ুম দেখ। | 
পুকুর গাবালে যেন মড়া হইল মীন; মরাই ..ষ্য. (স* মরার--শবকল্প:, আধ্ে। 

-কবিকঃ)1 মরা কটাল..-ক্ষীণ বা: ও* মরাই )। ধান রাখিবার নিমিত্ত খড়ের 
অনুচ্চ কটাল, (বিপরীত চিঅন কটাল )। ৰ ও বড় দিয়! বাধ! গোলাকার ঘর, প্রঃ_- 

মর! ধাঁর..'যে অস্ত্রের ধার তীক্ষু নহে। বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা 

মর পেট...ষে পেট না খাইয়! দুর্বল ও ( কবিকঃ)।1--এত টাকা ষে, মরাই করিয়া 

ক্গীণ হইয়াছে । মরা সোনা..'যে সোনায় | রাখিতে হইগাছে। (২) মাথার কেশের 

অস্ ধাতু মিশিয়াছে, এ কারণ যে সোনা | আবর্ত (ঘ1:071)। 

ক্ষীণজে ভি: হইয়াছে । মর! মাঁস...দেহের ? মরাঠা-''ষ্য. (স* মহারা্ীয়। মহারাহীয়া_ 

মৃত শু ত্বকৃ। মরা-হাঁজা-.'মর|_শুখাইয়া, | মরাঠা। ম* মরাঠা। মারহাটা দেখ)। 
হাজা-__পচিয়া--ছুইপ্রকারেই মৃত। মর-| মহারাষ্ইী দেশের লোক। মরাঠী যয 

হাঁজা গাছ, মরা-হাজ। ছেলে__যাহ! নানা | (ম*)। মরাঠার ভাষা! 

কষ্ট রোগ প্রভৃতি ভুগিয়! বীচিয়াছে। ] মরিচ, মরীচ-'ষ্য, (স+ মরীচ | মরীচং বেনজং 

মরকটিয়া...ণ. (মরা+কটিয়া। কটা+ | কৃষঃমুষণং ধর্মপত্তনম্--অঃ। মরিচ বানানও 

ইয়।)| রুগ্ন ও বিবর্ণ, যেমন এক এক | আছে। বঙক! দেখ )। তাণ,লাদিবর্দের 

বেগুন হয়। মরন্ত''ণ (মর+অত্ত)। | লতী'বশেষের (52০ 1016100) শুফ 

যাহ! মরিতেছে, শুখাইতেছে। মরত..'ষ্য. । কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার ফল (13190 092961)। 

(মরা+তা। তু স* মরত,..মরণ)| । দক্ষিণ-ভারতে, অরিবাঙকুড় ও মালাবাঃ 

অপকর্ষ, €1£--সোনায় পাইন মরত|-_ [প্রদেশে বন্ত জন্মে। বঞ্তো ও আদামে 

পাইন হেতু অপকর্ষ শুফত!| মরাটিয়া.. ॥ কিছু কিছু জন্মিতেছে। পুং স্ত্রী গাছ 

ণ.(মরা+তা+ইয়া ) মৃতপ্রায় | মরীয়া.." | প্রায়ই পৃথকৃ। একারণ গাঁছ জন্মিলেই 

প. (মর+ঈয়1)| মরিতে প্রন্তুত যে, | ফল ফলে না। এই মরিচ প্রায়ই গোল 

'মরিতে ভয় করে না যে। | মরিচ নাঁমে খ্যাত। কারণ কোথাও 
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কোথাও লগকার নাম লঙকা-মরিটি কিৎবা | মল..ধাতু (স)। মলি__মর্দিত করি) মলন, 
মরিচ হি* ম* মিরচী) আছে। জীর-। মলা॥ কান মলা-_কান মুড়িয়া কানে 
মরিচ-''রীধিবার জীরা ও গোলমরিচ। ব্যথা দেওয়!। কান-মলা খাওয়া_-দোষ 

মরুয়া'''যা. (স+ মুরক-_অঃ। হি" মরুৰা )।; স্বীকার ও মনস্তাপ জানাইবার নিমিত্ত কণ- 
তুলস্তা বর্গের স্থুগণ্ধ শাকবিশেষ (0৭- | মর্দন। ঘোড়া,গোরুর গা মলা-_..দহ মর্দন । 
1101) 10931110012 ?)। গ্রাঃকবিকঃ . ( মানুষের টেপা )। মলাই...ফা, (হি*)। 
অন্ত চলিত নাম গণ্ধতুলসী, বাবই , মর্দন। মলা...ধাতু, (মল ধাত় আস্তে )। 
তুলসী। | মলান1 | 

মর্কট''ষ্য. ( স*)। বানর; বাদর (গালিতে), ৷ মল.''ষ্য. (স)। বিষ্ঠা। মল-দ্বার...ফা. (স)। 

যে বালক নর্বদ! লাফালাফি ভালবাসে ।  পায়ু। (মলা, ময়লা দেখ )। 
মর্জি-.*ষা, ( আ* মর্জি )। ইচ্ছা, সম্মতি । 

মটগেজ, মার্গিজ...বা. ( ই* 010118886 )। 
বন্ধক । 

মর্তমান,''কলা দেখ। ( কবিকঃ)। 

মর্দানা-"'মরদ দেখ! 

মল.''ষ্য, (স* বলয়। ও* বালা )। পাঁদ-বলয় 
তবষণ। বাঁকমল..'বাকা॥ উচা নচা টেউ- 
তোল! মল। 

মণম-'ষ্য (আ* মর্ম, মলহম্। তু* সং 
মলনঃ কর্দম__মেঃ)। তৈলান্ত ওষধের 

মর্ম'ফ্য.( স* মর্মন্)। দেহের প্রাণসান,।: প্রলেপ (0185101 01067676)। 
দেহের সশ্বিষ্থান; তাৎপর্য। মর্মী-..ফ্য. | মল্মল...যা. (উদ্। সং মর্মর হইতে ?)। 
মর্ম1+ঈ-_দক্ষার্থে)। তাৎপর্য বা! রহস্ত- ।_ অত্যন্ত সুপ্ম বস্ত্র ( ই৯1703110 )। 
গ্রাহী, প্রঃ--সবার অধিক প্রভুর মন্দা! মলম্বা...ধ্য. (আ* মলম্ম।)। গিল্টি করা, 
ছই জন ( চৈঃ চঃ)। মরম, মরমী পদ্যে। সোনালি করা। 

ম্মর "'ষা.(স*। মৃধাতু মরণে)। বৃক্ষের ' মলয়-'ষ্য, ( স*। মনয়ঃ পর্বতাস্তরে শৈলাংশে 
শুফ পতরাদির শব্দে। মড়.মড় দেখ। দেশআরামে ত্রিবুতায়াস্ত যোৌধিতি_মেঃ)। 

মর্মর.''যা, (ই* 1787816 হইতে ? কিন্তু! 
ওতে শঙ্খমর্মর নাম আছে। শুং পু. 

মাড়মর)। শ্বেতমর্মর ব! শঙ্খমর্মর প্রস্তর, 
টুনিয়া পাঁথরবিশেষ (০810810 08:0- 

189) | জব্বলপুর ও রাজপুতানার মর্মর ূ 
স্তর প্রাসিদ্ঘ। শাদা, হনুদা, কাল, 
নানা বর্ণের মর্যর পাওয়া যায়। অয়পুর ও 
আথায় মর্মঃ পাথরের থাল! বাটা গ্রভৃতি 
নন্দর নিমিত হয়। 

| 

ূ 
ূ 

| 
ূ 

ূ 

দক্ষিণ-ভারতের পর্বতবিশেষ; মলয়ানিল 

(গ্রা' মলয়! ), 4 মলয় বহিছে স্থুরভি 

লুটিয় রে (রবীন্দ্রনাথ ), প্রঃ--ধীরা মলয়- 

ধীরগমনা ন্েহসিজ্-মধুর-বচনা ( বঙ্গ-রমণী, 
-_ছিজেন্্রলাল )। 

মলা... (স* মল+আ। ও+ মন্তি, হি, 
মৈল, মু মল মৈল, শুং পুঃ কবিকঃ মলি)। 
কিট, কলঙক। গায়ের মল! তোলা-_-মল 

অপকর্ষণ। মলা-ধুলা:' "(সহচর শব) মণ । 
মন্ুম.. 'হ্য' (ফা* মৌসম )। খতৃ; সুযোগ | | মলাট...ধ্য, (স* মল-কার্ঠ। হি* মলট)। 



বা 

'পুরধীর উপরের কাঠ), 

আবরণ পট্ট। 

মলি-''মল! দেখ। 

মলিদা'.'ষ্য. (ফা* মলীদহ্)। কাঁশ্ীর দেশের 

মেষলোমজাত বন্ত্রবিশেষ। মলত বা 

মদ্দিত হুয়া নিমিত, এই হেতু নাম মলদ। 
(ই*1610)। 

মল্লার-.'ষ্য. (স* মল্লারী)। রাগরাগিণী দেখ। 

মল্লিক-""ষ্য, (আ* মলিক-_বাঁদশাহ। কিংবা 

মহলিক- মহল হইতে। তু" স* মহল্পক, 
মহল্লিক-- অস্তুঃপুররক্ষক,কঞ্।কী আঃ মহল 
হইতে )। মহাল-পতি; উপাধবিশেষ। 

মল্লকা --ষ্য, (স*)। ইহা হইতে বা* বেলী, 
বেলা । ও* মল্লি)। বেলী ব! বেলা পুষ্প 

(বেলা দেখ। মল্লকার এক স* নাম 

শীতভীরু-_কারণ শীতকালে মৃতপ্রায় হয়, 
এক নাম তৃপদী-_কারণ শাখা মাটিতে 

লাগিলে পদ--সূর্ল জন্মে, এক নাম তৃণশৃন্ঠ 
কারণ তৃণশূন্য কালে (প্রীষ্মকীলে) ও তৃণ- 
শৃন্ত স্থানে ভাল জন্মে । বন মন্লিকা, কাঁঠ- 
মল্লিক. 'এক-পুট মল্লিকা, কিস্ত। অতি 
সুগন্ধ । বেলা বহুদল। 

পুস্তকের বন্ছঃ 

মশক-.'ব্য. (স*-শবকল্পঃ| ফাঁ* মষ্ক। 
তু* স* মুক্ধ )| জল বহিবার চাঁমের থলিয়!, 
চর্মনিমিত স্নেহাদিপাত্র | 

মশল!, মসলা..'ষ্য, (আ' মসাল। | 

চলিয়া গিয়াছে । ও* মশলা, হি* মশল্ল।, ম* 

মসালা, উদ মসালিহ্। তু* স* , বেশবার। 
এই শবসাদৃশ্ হেতু মশলা শব গ্রচলঃ 
হইয়া থাকিবে )। বেশবার, উপক্কর, প্াঃ-- 

মশল্লা আনিন্ধ আগুনে চড়া (চণ্ডীঃ), 

এমন : 

আবশ্ক দ্রব্যের আ* নাম চারি ভাষাতেই 
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বিহবধ মশলা রসেতে “মিশা রলিক বলি 
যে তাঁরে (চণ্ডীঃ)। রাধিবার মশলা- 

(প্রাচীন) বেশর) পানের মশলা_-এমাটি 
লবর্জাআদি। গরম মশলা_-এলাচি দাবু 
চিনি লবগ্জা প্রভৃতি যাহ! খাইলে দেহ 
গরম বোধ হয়। (২) উপকরণ, ওঃ 

বারুদের মশলা । 

মশা" "ষা, (স* মশক | স* মশ ধাতু ধ্বনি), 

দ্বিপত্রী ফটপদীবিশেষ (-0911902)' 

পোক| দেঁখ। ওয়ানী মশার তুল্য.. 
(0710663, ০011077011102) | এইবুগ, 

মাছিত| ( 01003 17710565 )। আউশ 

ধানে এক ছোট ছোট মশ। (0৫০1৫0- 

[05102 ) ধরে। ইহ! আউশিম়] মশ।। 

এইবুপ মশার নান! জাতি আছে। কয়েক 

জাতি মেলেরিয়! রৌগের বীজ বহন করে। 
ৃষ্টাত্তে,আমরা তাহার আগে মশ| (কৰিকঃ) 

_-অন্পপ্রাণ, ক্ষুদ্র । মশা মারিতে কাগন 

দাগা-ক্ষুদ্র গরাণী বিনাশ নিমিত্ত বৃহ 

আয়োজন অনাবস্ঠক। 

মশান..'ষ্য. (সং শাশান। ও* মশাণ, হি' 

মসান। এখন শ্শান অর্থে যেখানে মড়া 

পোড়ান! হয় )। বধ্যতৃমি 1 শ্রীমন্তের মশান 

'*কবিকভংণে শ্রীমস্ত সাগরের হত্যা। 
৷ মশায়-.'ষা. (স* মহাশয় )। মহাশয় গুরু 

মশায়-..পাঠশালার শিক্ষক গুরু'মশীয়ি'" 

পাঠশালার শিক্ষকতা | দাদা-মশায়'' তাও 
মহাশয়, মাতাঁমহ। ঠাকুরুমশীয়-''দীক্ষা 

গখুরুমহাশয়। মশায় মশায় কর-_ অনুগ্রহ 

লাভার্থে সর্বদা আনুগত্য স্বীকার কর। 

: মশারী-..ফ্য, (লং মশহরী)। মশকনিবারক 
। শ্রাবার। মশারীর . উপরে চাল, চারি পাশে 

| 
ৰ 
ূ 
৷ 
ঈ 
ৃ 

শশী 
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বেড় (স' ৰেষ্টন, ঝাঁলর, বাধিবার নেআর | মলম্মৎ ''ষ্া. (আ।' মুমল্ম২)। (মুসলমান নারী 

ব| ফিত। | প্রঃ--পাটের মসারী বেড়, ভূমে ৃ নাম পূর্বে) শ্রীমতী । 

নাবে গজ দেড় মাঝে মাঝে নান! পাট | মসলা...মশলা দেখ । 

ডোর! (কবিকঃ)। নেতের মশীরী..'নেত ; মসীনা...ষা. (স* | মন্থণা_:বৈদ্যকঃ)। তিসী' 
বস্ত্ের যাহাতে নেত্রাকার ছিদ্র থাকে ( ই* ; মসীয়া..'ষা. ( আঁ" মপীহ্। ই* £2659191) )। 
10 সহিত ভুল হয়)। নেটের-মশারী.' ; থিষ্ট; খিষ্টসন্বশবীয়, প্রঃ__মসীয়। জাঙ্- 
(ই* 206)। জালের আকারের বস্ত্রের। আরি। ( বাণতে অপ্রচলঃ )। 

মশারী । মশারী টাঙ্গানা, খাটান।_-টাঙ  মসীল ..ফ্য. ( আ+* মিসিল-_রাজবিচারাঁলয় )। 
ও থাট ধাতু দেখ। 

মশীল...ষ্য. আ* মষআল)। দীপক, দেউটি। 
ৃ 

মশালটী..'ষ্য. মশাল-বাহক | মশীলদানী 
**মশালে তৈল দিবার তৈলপাত্র। 

মধক-দাঁন!''“ষ্য. ( সং ফা* মু্,আ* মিস্কৃ)! ূ 

কাল্কন্তুরী | 
নহ্ক, (গা মকৃষ) '*য্য, ( আ।? ) 1 অভ্যাম | 

শাসন, দ, পরাঃ_-মসীল করিবে বাজ 

দরিয়া হাতে দড়ী (কবিকঃ)। পেয়াদা মসীল 

দেওয়।--পেয়াদ। লাগাইয়। শাসন করা । 

ূ মহ্থর, মন্ত্র, (গ্রা" মুসুর).“ষ্য. (সণ) । শিম্বাদি 

বর্গের কৃষজাত কলাইবিশেষ (16701. 

1,905 95০010108 )। ভারতের সর্বত্র 

মনুরের কৃষি হয়। গাছে অনেক ডাল হয়, 

পাতায় প্রায় ৮টা পর্ণ, শু'টাতে ২ট! বীজ । 
মন্থর ডাইল পুষ্টকর বলিয়৷ 'গ্রসিষ্ধ। 

খাড়ী-মন্থর.."(স* খণ্ডিক-কলাই | 

মটর)। বৃহৎ মন্থর । | 

মন্করা-''ষা, (আ* মন্খরাহ)। উপহাস, 

মব্টান| | | ব্যঙা। হাসি মস্করা, ঠাট। মস্কর! .'( সহচর 

মফ্টে-মষ্টে...ব্, (স* মৃশ ধাতু আমর্শন শব )। হান্ত-পরহাস। মন্করামি, মস্করাম 

হইতে স+ যুষ্ট | হি* ম্__নিঃশব)| বিতর্ক; (গ্রা*)...মন্বরা। 
করিতে করিতে, গোপনে, চুপি-চুপি।  মন্করা'-য, (ঈ* মন্কর)। বংশযষ্টি, ৫8 

মহমষ".“বা. (স* মৃষ মর্ষণে, মুষ ধাতু লুঠনে)। | মস্কর! পুতিয়। বার বান্ধে বনমালা (কবিকঃ)। 

দত্তগমনে, পাঃ_স্কুত| পায়ে দিয়! মষ-মষ ূ মন্ত .ণ. (স*। মন্তক | তু* ম* মন্ত-বৃহ, 
করিয়। চলা, ডাকাইতে মধ্মষ করিয়া! যায়। | প্রচুর)। উচ্চ, বৃহৎ প্তঃ-মন্ত গাছ, 

প্রঃ মন্মস করিয়া সাঁজেল কত মড়া |! মস্ত পুকুর। প্রায়ই, অতি অর্থে বিশে- 

(মাঃ)। ষণের বিশেষণ হয় । মস্ত বড়, মন্ত উচ|। 

মন্ জদ, মসিদ..ফ্য. (আ' মন্ৃজিদ )। মুসল- |] মন্তরাম_-অতি বৃহৎ। (রাম_-বড়, পাতি_- 

মানদের ঈশ্বর-উপাপনা-মন্দির | ছোট )। 
শস্নদ'''ষা,( আৎ)। রাজসিংহাসন। মন্তকী...ফ্য. ( আ* মন্তগী, ফা" মান্তকাই- 

নধ্গুন ''ণ' (আ')। নিযুন্ত, বাপৃত। (প্রায় 

অপ্রচলঃ। অশিষ্ট )। 

মহটা... ধাতু, ( স* মৃষ্ট হইতে | এই ধাতু সর্বত্র 

বিশেষতঃ রাড়ে অজ্ঞাত )। মফ্টাই__মর্দিত 
করি, পা$ময়দ| মধটানা--ময়দ। দলা। 

ঙ 
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বুমী)। অন্য নাম রুমী-মম্তকী। আত্াদি 
বর্গের ক্ষুপবিশেষের (61505018 1610015085) 

ধুনার তুল্য রজনবিশেষ (75360) | ভূমধ্য- 

সাঁগরের নিকটবর্তী শ্বানে এই গছ জন্মে, 

এবং সে দেশ হইতে মন্তকী এ দেশে 

আনীত হয়। এই হেতু রোম দেশীয়_- 
পলেমী__ রুমী নাম। বার্ণিশে ও ওষধেলাগে | 

কেহ কেহ চিবায়। কাবুলী মন্তকী...বুমী 

মন্তকীর তুল্য, কিন্ত, বেলুচিস্তানের বৃক্ষ- 
বিশেষ (15080800008) হইতে উৎপন্ন 

মন্তান...ণ. (ফা*)। ঈশ্বরভক্তিতে বিহ্বল । ' 

্ত্ী* মন্তানী। গ্রঃ- কুটিনী গন্তানী বড় যে 

মন্তানী (ভাঃ)-_-এখানে ভগ্তপস্থেনী। 
মহ.''ধাতু. (ম ধাতু দেখ)। মহি_মম্থন 

করি। মহ! | মহা... ধাতু. (মহ ধাতু আস্তে)। 
মহান] ॥ 

মহকুমা...ষা. (আ* মহকম!)। মুন্সফী 

বিচারস্বান। 

মহড়া... (মুখ+ড়া_সুহড়া_মহড়। )। 

কবি-গানের মুখ অর্থাৎ প্রথম অংশ) 

মোআড়া । 

মহতাব...ষ্য. (ফা*-_ চন্দ্র) । নীলবর্ণ অগ্রিবাণ- ' 

বিশেষ। 

মহত্রান, মহত্যাঁন..'ষ্য. (সণ মহত্র+ফা, 
আন। তু* চাকরান )। পুর্বকালের মহৎ 

শ্রেষ্ঠ ব্যন্তিকে প্রদত ভূমি। 

মহন।-''মোহান! দেখ । 

মহনী...ফ্য. ( স* মন্থন, মন্থনী | হি মহানী )। 
মন্বনদণ্ড | ( ম, মহ ধাতু দেখ )। 

মহস্ত, মোহস্ত'''য্য, (স* মহৎ মহান, বছু- 

বচনে মান্তে মহাস্ত )1 মঠম্বামী, দেবস্বান- 

স্বাসী। মহাত্ত দেখ। 

মহম্মদ...বা. (আ')। মুসলমান ধর্মপ্রবর্তক। 
ইঙ্ঠাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া মুসলমান 
বিশ্বাস করেন। ইনি ৫৭০ খিষ্টাে জম্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

৷ মহরম ''ষ্য. ( আ মহর্রম )। মুসলমানদিগের 

শুভ মাস । এই মাসের দশম দিবসে মধ্যাই- 
কালে মহম্মদের নাতি হোসেন কর্বাল 

নামক রণক্ষেত্র নিহত হইয়াছিলেন। এই 
বধ জঙ্য মুলমান সম্প্রদায় বিশেষ খেদ 
প্রকাশ করিয়৷ থাকেন। কালকুমে খেদের 
দিন পর্ববশেষে পরিণত হইয়াছে । 

মহল".'ষা. (আ)। গ্বান, বাড়ীর অংশ) 
গ্রাম; রাঁজবাটী | মহলদার ..ফ্য. গ্রাম-পতি। 

 মহলৎ'''ষ্য (আ' মোহলৎ )। সময়, এবিরাম 

(আদা:)। 

মহলা-..ষ্য, ( স* মুখ হইতে--মুহ4লা-মুখ- 

পত্র) । নাচ, গান কিংবা যাত্রা -গানের পুর্ব 

প্রয়োগ ব! পুর্বাভিনয়। 
মহলা" 'ষ্য. (আ*)। নগরের পটী | 

৷ মহা ..ণ. (কর্মধারয় ও বহুত্রীহি সমাসে দ' 

মহৎ শব্ধ স্বানে মঠ হইয়! আদিতে বসে, 

যেমন মহ-আশয়। মহা-অন্ভুভব, মহা" 
আত্ম।। বা'তেও এইন্ুপ নানা শবের 

সহিত যুন্ত হয়। যেমন মহা কারখান। 

মহা গোল, মহা ঝগড়া, মহ! ছুরস্ত)। 
মহৎ, বৃহৎ, প্রবল, অধিক, শ্রেষ্ঠ, 

উদ্বার। মহা-অণ্থকার। মহা-অপরাধ। 

মহা-আনন্দ, মহা-উৎ্সব, মহা-উৎসাহ, 
মহা-উদ্যোগ, মহাঁউপকার, মহা-ওষধ, 
গ্রভৃতি অনেক শব বা*তে সন্ধি বিকর্গে 

হয়। মহাগুরু, -'পিতামাত। | মহাজন" বয় 

জন (মহাজনো যেন গতঃ স পরা 

সাপ া শ 
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৫ুখানে এই অর্থ। মহাভারতের নীলবকষ্ঠী 

টাকা দেখ )) শ্রেষ্ঠ জন; বণিক, সাধু; 

শ্রেঠী বা উত্তমর্ণ। মহাজনি'''ষ্য, বণিক 

কর্ম, শ্রেহঠীকর্ম। মহীজনী-*'ণ. শ্রেতীর 

(4£1180605 65:06138 )। কাঠ শাদা 

হাঁলক1। পাতা বহুপরণ। বৃহৎ ছই হাত 

পর্স্ত হয়। ফল লম্বা পাতল! ৷ ছোটনাগ- 

পুর ও ওড়শায় এই গাছ আছে। 

গে।গ্য, যেমন মহাঁজনী কারবার । মহাদশা ; মহাস্ত ''্য. (স* মহৎ শকের বহুবচনে মহাস্ত। 

..বলবান গ্রহবৈগুণো অশুভ দশা (ফল 

জেযোতিষে) | মহাদেবী..মহাদেবপত্তী) রাঁণী। 

মহাপাত্র-.. প্রধান মন্ত্রী; পদবীবিশেষ। 

মহা-প্রমাদ '''দেবের 

মহামায়া 'মহাদেবী মহেশ্বরী। মহারথী 

..(ফ্ণতে মহারথ | মহা4বা* রখীস্মহা-: 
রথী)। বার, 

মহারাজ। মহা+বা* রাজ! 

নায়ক । মহারাজ।.''( সং 

_ মহারাজা )। 

প্রধান ভোগান্ন; 
মহা-প্রসাদ হাতে দিয়! পাতানা মিত্রতা। 

মহাভারত-.মহাঁভারত বা ভারত গ্রশ্থ) 

ব্য, মিথ্যা-কথনাদি পাপ হষ্তে মুস্ত 

হইবার নিমিত্ত পুণ্য ভারত গ্রন্থ উচ্চারণ । | 

মহা, ব্যাধি কুষ্ঠ রোগ (ব্যাধি দেখ)।। 

মহম হম...ণ. মহা মনুমা ধার। মহামাহো- । 

গাধায় '' প্রসিদ্ধ পঞ্ডিতকে প্রদত্ত উপাধি। 

ও* মহাস্ত-মহান্)। মহত ব্যক্তি, গা 

ধর্মচর্যযায় রত মহাস্ত যে মানী (কৃতিঃ 
আত্মপরিচয়), যে যে মহাস্ত তা সবার 

করিব গণ্ন, মৃহাস্ত ম্বভাব এই তাঁরিতে 

পামর, জগন্লাধ-সেবক যত যতেক মহাস্ত 

( চৈ চঃ)--এখানে মহাত্ত-_-ইদানী মহস্ত। 

(ও* মহাঁস্ত-জাতিবাচক নাম; চলিত 

কথায়, মাহির্তি। তু* মাধবী দেবী শিখী 

মাহিতির ভগিনী--চৈঃ চঃ। মহাস্তি জাতির 

প্রকৃত জাতি নাম, করণ। কোন কোন 

করণ আপনাদ্দিগকে শুদ্র হইতে পৃথক মনে 

করেন, এবং নিজ নারী নামে দেঈ বা 

দেবী নাম যোগ করেন। এইবুপে, মাধবী 
দেবী )। 

ূ মহাফেজ, মহাফিজ '' মোহাফেজ দেখ। 

মহারাজ । স্ত্রী, মহারাণী ( স* মহারাজ্ঞী-_ : মহাভিরী-“'ষ্য. (স+)। হরিদ্রাদি বর্গের বৃক্ষ- 

রাজার প্রধানা মহিষী। বা" মহারাণী-- 

মহাঁ+রাণী-্মহারাজার মহ্িষী, যে নারী 

মহারাজের অধীশ্বরী, যেমন মহারাশী | 

ভিকৃটোরিয়! )। মহাঁশয়-''ণ. ( স*)। মহ" 

বিশেষের (08100108 25008118 ) কন্দ 

(74981) । প্রায়ই মহাঁভরী বচ নামে 

থাত। ইহী তিন্ত ও সুগণ্ধ | চাটগ্রামে ও 

ূর্বহিমালয়ে বন্ত জন্মে। শঠী দেখ । 

মন! | মহাত্ম।...ফ্য, মহাত্মা পুরুষ, (প্রায়ই । মহারাজা, মহাগাণী ''মহা দেখ। 
মহল ..ষা. (আ')। ভূসম্পত্তি, গ্রাম-সম্পত্তি। 

মহাশয়-.'মহা দেখ। 

মহিলা...যা, (স*। মহাতে ভূষণাদ্রিভিরিতি-- 

অঃ টাঃ। তু* জা মহল-_রাণী )। নারী; 

(অধুনা) ভদ্রা নারী, | 

মহিষ, মইষ ..ফা. (স মহিষ )। গবাঁদিবর্গের 

সম্বোধনে )। মশায় দেখ। মহাঁসভা'' "বহু 

জনের সভা । মহাগি-''মেহগনি দেখ। 

মহাতিন্ত''কাল্মেধ দেখ। মহানিম-"' 

নিম দেখ (৩* নাম মহাঁনিম,। হি* নাম 
মহারুধ )। দেখিতে কতকট। নিম গাছের 
মতন, কিস্তু, ৪০1৫০ হাত উচ! তরুবিশেষ 
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কষ্ণবর্ণ প্রসিদ্ধ চতুষ্পদবিশেষ (139%910.  শাঅই..যা, (স* মামকী£-মামী হইতে?) 
7305 100108105) | শিং ফাপ! তিন-কোণ!। । আঁবুই (দেখ)। 

স্ত্রী মহিষী, মইষী, গ।ই মইয। মহিষ!...ণ. ূ মাই..'যা. (হি* মাঈি। মা দেখ)। মাতা । 
(মহ্িষআ)। মহিষ হইতে উৎপন্ন, : মাই..'ষা, (স* মাত হইতে। কিংবা সং 

প্রঃমহিষ| দই । | মাতৃক। ম* মাম। মেনা দেখ)। নারী. 

মহু-*'ষ্য. (স* মধু )। মধু । (মউ দেখ) । স্তন, মাতৃত্তন্ত । মাই দেওয়া-.'স্তন্ত পান 

মহ্য়!...মউল দেখ । করিতে দেওয়া । মাই খাওয়।...স্তস্ত পান 
মঙুরী-.'ষা. (মুখ+রী? স*মুরলী হইতে? ; কর! । (ছ্ধ-হুগ্ধ; স্ত্রী কিংব। পুরুষের স্তন। 

ও*)। একরখধু স্ব,ল বংশীবিশেষ, প্রাঃ ৃ স্তন অর্থে ওতেও ছুধ। এই হেতু মন্ত্রানত 
কবিকঃ। | বংশে নিত্যানি (নিতাপানি ), ওখর-. 

মহোচ্ছব'''ষ্য, (সৎ মঙোত্দ্ব )। প্রধান ূ গোক্ষীর-শব দুধ অর্থে প্রচলিত)। বোট .. 

উৎসব, বৈষ্ঞবদগের বিশেষ উত্সব । . (স* বৃস্ত, সং্গ্রাৎ বোন্ট। তু* বঠঃ 

মা..ফ্য. (স* মাতা, মা, অন্বা। স* মাতৃ_ | পয়োধরে--মেঃ )। স্তনবৃন্ত । 
মাই-_মায়। এই হেতু এ এর বিভন্তি যোগ মাইক ''মাজ দেখ। 

করিলে মায়ে, মায়ের হয়। মায়ে বাঁয়ে, : মাইতি...ব্য. (স* মহৎ হইতে মহাত্ত, মহান্তি। 
মায়ে পোয়ে, গ্রামায়ের কাপড় ধর অপন্রংশে মাহির্তি, মাইতি)। মহান্ত 

কান্দে রুহিদাস (কৃতিঃ)। এইরূপে, যাবতীয়. নামক ও* জাতিবিশেষ, প্রাঃ_-চৈঃ চং।| 
প্রাচীন পুস্তকে মায়ের! মা-র শুনিতে ৷ মাইতি “*ষ্য.(স* মহিম্মৎ_-মহ্ষ-বাঁন্ হইতে)। 

রূঢ়। শুং পু$_মাও | ও* মা, হি*ম' ; জাতি-পদববিশেষ। 

মাঈ, হি* ম* মু স* মাতৃ, ফা* মাদর, ই". মাইনা..*মাহিনা দেখ। 
[190361| তু* স+ অন্বা_মা সম্োধনে )। | মাইয়া -'মেয়ে দেখ। 

মাত।। পুং বাপ বাবা বাপ-মা '-পিতা- ! মাইরি-.বা. পেত“ 11818 1 আ* মরিয়মা। 
মাঁত।। ম! বাঁপ..'মাতাঁপি তা ) আশ্রয়দাতা। , যিশু খিষ্টের মারের নামে শপথ | (প্রায়ই 
ম..*ঠাকুরাণী দেবী, যেমন কালী মা,। নারীভাষাহ। অশিষ্ট নীতিত্রষ্ট লোকে 

শীতলা মা। মা! গে! ''নঙ্বোদনে। ভয়ে, বলে)। 

বিন্ময়ে, যাতনায়, আর্তনাদ । মা-মরা ৭. ূ মাইল...য্য, ( ই* 77116) | ১৯৭৬০ গজ পথ। 

মাতৃণ্হীন। [ মাপ দেখ। 

মা..'ষ্. (স*মধ্যম)|। গীতের সপ্রম্রের | মাইশর.'ষ্, (স* মা্গশীর্ষ। ও* মগুশির। হিং 

চতুর্থ সুর । ।  মগলির)। অগ্রহায়ণ মাপ,প্রঃ--কবিকঃ (1 

মাং...ব্য. মারফৎ শব্ধ সংক্ষেপে, গুঃ-মাং ! মাকড়,..ফ্য. (স* মর্ধটি)। বানর (বা'তে 
হলধর-_হুলধর মারফৎ। . অগ্রচলঃ, ও* )) মাঁকড়গ। | পোকা মাক 

সাং... (স*মার্গ)। যোনি । (অপিষ্ট অশ্লীল) , ১০ সহচর শষ )। কীট দৃষ্টানে, মাও 
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মাঁরিলে ধোকড় হ্--এক বান্তি এক স্মার্ত | পাথর আছে। গড়মান্ারনের প্রাচীন বাটা 
পণ্ডিতের নিকট কহিল, ঠাকুর, মাকড় 

মারিলে কি পাপ হয়? পণ্ডিত উত্তর 
করিলেন, কি সর্বনাশ ! মর্কট বধ করিয়াছ? 
মর্কট*বধে মহাপাতক হয়, প্রাযশ্চিতে বহু 
বায় না করিলে তোমার উদ্ধার নাই। 
জিজ্ঞান্গু কহিল, ঠাকুর, আমি মারি নাই, 

আপনার পুত্র মারিয়াছে। তখন পণ্ডিত : 
শান্ত খুলিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে র 

ধোঁকড়। মাকড় মারিলে পাপ হয় না, 

হয়”-মোটা! কাঁপড় হয়। অর্থাৎ পরে যে 

কাজ করিলে পাপ হয়, নিজে করিলে হয় না) 

স্বার্থপর মানুষের বিচার এমনই বটে। 

মাকড়জালি যা, ধান্তাদি বর্গের উচ্চ সনু তৃণ- 
বিশেষ (13151625115 58080105115) | 

মাঁকড়সা...ষ্য, (স* মর্কটক-_অঃ। প্রাচীন 

নাম মাকড়, যথ।, মাকড়ের জালে যেন 

বান্ধ! গেল হাতী--সহদেব চক্রবর্তীর ধর্ম 
মঙ্গল। ঢাকায় মাকড়। হি* মকরা, ও* 

বুঢ়িআণী, ম* কোন্ঠী। স* মর্কট, মর্কটক 
হইতে মাঁকড়, মাকড়া পাই । সা পাই না। 

মর্কটক-_মাকড়-স! ? ক স্থানে চা _সা। 

তু* মল্লিক!--মালিসা"মালস1 )। অষ্টপদী 
কীটবিশেষ (5010913, £81910628) | উদরে 

সত বা ত্ত। কাটিবার অগ্জা আছে। স্ত্রী 
মাকড়সা বাটার আকারের কোষে অ্চ 
গ্রসব করে। 

মাকড়া...ব্য, (স* মর্করা-বদ্ধ্া। ওৎ 
মাকড়া )। গেরিমাটি বর্ণ র্ধ,ময় মাটিয়া 

্রস্তরবিশেষ (1809:186)। এই পাথর 
কাটিবার পর টান হয়। মেদিনীপুর থাকুড় 
গুড়িশ। গ্রভৃতি ভারতের বহ গ্রদেশে এই 

এই পাথরে নিরিত। নদ্যা্দির ঘাট 
বাধিতে, ওড়িশায় মন্দির নির্মাণ করিতে 
এই পাথর লাগিয়াছে। 

মাকড়ী-.'ফ্য. (স' খকর-কুগল)। সোনার 
মকরমুখ কুণুল, কানের সোনার বলয়, 
গুঃ-_দাচে মকর কুগ্ডল (টৈঃ চঃ), মকর 
কুণডল শ্রুতিমূলে ( নবদ্বীপপরিক্রম| )। 
ইহ্দী মাকড়ী--তারাময় অর্ধচন্্, পার্সী 
মাকড়ী-.অর্ধচন্্রাকার, ইত্যাদি । 

মাকনা""ষ্া. (স* মতকুণ। যথা, মতকুণে। 
নির্িষাণেভে নিঃশ্শ্রুপুরুষেহপি চ। উদ্দংশে 
নারিকেলে চ-মেঃ। কালে অজাতদস্ত 
সব্লাঙাহস্তী_হেমঃ। হি মখনা, মৎ 
মুকণ! )। দত্তহীন হস্তী। 

মাকন্দ'''ষ্য. ( স*__মেং। মাকন্দরসালাৰপ 
চুতবৎ-__হেমঃ)। আতর (কবিকঃ)। মাঁকুন্দ 
দেখ। 

মাকাল..'ষ্য. (স* মহাকাল--শবকন্প; | ও 

মাহাকান্ঞ। অন্ত চলিত নাম রাখালশসা। 
মাকাল হইতে রাধাল। কোথাও কোথাও 
নাম মাঁলা। প্রসিদ্ঘ স* নাম ইহ্্রাবারুণী)। 
কুম্াগ্ডাদি বর্গের দীর্ঘ প্রতানীধিশেষ 
(০61৮াএ1105 ০0100700019, 0০010- 

০001)। পাঁতা পাচ আঙ্টুলিয়া,নীচের পিঠ 

রোমহীন। ফুল গীতবর্ণ। পাকা ফল স্বষ্ণবর্ণ, 

এই হেতু নাম। কিংবা ফল সুন্দর, কিন্ত, 
বিষান্ত বলিয়া নাম। 

মাকু.''ষ্য. (সং মপ্লিক-আথে। মল্ল ধাতু 

ধারণে। তৃ* স* মল্পক মালা (পান)? 

পূর্ববঙ্জে মলিক।__ প্রদীপ । আপা* মাকো, 

ও* মাকু, হি* ম* ধোঁটে, উর্দু ধরকী-- 
৯৫ 

৪ 
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যাহ! হত। ধরে। অন্ত দস" নাম ব্রসর, 

তুরি)। তাতে স্থতা বুনিবার যন্ত্রবিশেষ, 

ইহার ভিতরে নলীতে গপড়িয়ানের হৃতা ূ 

থাকে । প্রাঃ-হাঁয় হায় উলুবনে হারাইল 

মাকু (মাঃ)। মাকু-চোরা-'*কাঁপড় বুনতে 

বু'নতে ছুই তিন খাই একত্র গেলে। 

মাকুন্দ "৭. (স* মতকুণ। মাকনা দেখ । 

মৎকুণ-_-নারিকেল, মাকন্দ-_-আম, মৎ্কুণ 

নিঃখশ। পুরুষসব মস্থণ। ও" 

মাখুনা )। যে পুরুষের গোঁফ ফাঁড়ী জন্মে না, 

ও$--যদি দেখ মাকুন্দ চোপ। (থনা)__ 

চোপ। নারিকেল-চোঁপা--নারিকেল ত্বকৃবৎ 

মন্থণ মুখ যার। 

মাখ...ধাতৃ, (স* অক্ষ ধাতু ন্নেহনে )| মাঁথি 

-_তৈলাদি লেপন করি, প্রাঃ_ গায়ে তেল 

মাথা, ডাইল মাখিয়! ভাত খাওয়া । মাথা। 

মাখা-চাখা-_মাখা এবং চাথা (চাখ ধাতু)। 

মাখ-জোখ! ভাত--ডাইল আদ মাথা, 

এবং জোথা--কত আবশ্তক, তাহা জুখিয়া 

-অন্থমান করিয়! লওয়! ভাত। মাথা- 

মাথি ভাব--অস্তরগ্গত| | মাধ! ''ধাতু' 

(মাখ ধাতু আস্তে )। মাখানা। 

মাধন...ব্য. (স* মক্ষণ। হি* মকৃথন, ও" 

মখন | ফা* মস্কাহ্)। কীচা ছুধ হইতে 

উৎপন্ন ন্সেহ পদার্থ। (নদী--দই হইতে 

জাঙ)। 

মাখনা..'ষা. (স* মথান্ন। হি* মাথানা, ও" 

কাটা পদ্ম )। কুমুদতুল্য জলজ গাছবিশেষ 

(/:01/916 66:০0% )। কিন্ত গাঁয়ে কাট৷ 

আছে, পাত! প্রায় গোল। জলে ফুল 

কতকটা ডুবিয়া থাকে। পূর্ববর্তো অধক 

আছে। 

মাধনা-.'মাকন! দেখ। 

মাগ.''ধাতু, (স* মৃগ মার্গ ধাতু অন্বেষণে) 

স" মার্গণ প্রীর্ঘনা। প্রাচীন বা* ও* মাঞ্জ, 
হি* মঞ্ডা, ম* মাগ ধাতু )। মাগি--প্রার্থনা, 

যাজ্ঞা করি, ও$--পরিহীর মাগে--বিদায় 

অনুমতি প্রীর্থন৷ করে। মাগ! ॥ মাগন.*'যা, 

যাক) যাজ্জা ছার প্রাপ্য। মাগনা'''ণ, 

( মাগন+আ)। যাচ্ছ দ্বারা প্রাপ্ত) বিন]. 

মূল্যে প্রাপ্ত । মাগা-যাচা'""( সহচর শব )। 

যাঁচন!। মাগ।'''ধাতু. ( মাগ ধাতু আস্তে) 

মাগানা ॥ 

মীগ-.'ফা, (কৃত্তিঃ কবিকঃ প্রীভৃতিতে মাগু। 

মাঃ'তে মাঁগু-_ভার্যা, মাগী-_সামান্ত! নারী। 

হি* মাঞ্গ-_সীমন্ত; মাগু মাগী-_সীমস্তিনী। 

সং মার্গ হইতে । মাগী দেখ)। ভার্যা। 

(গ্রা* কিন্ত, অশিষ্ট নহে )। মীগ ভাতার 
...ভার্যা ও ভর্তা । মীগ-ছেলে -'পত্বী ও 

পুত্রকন্ঠাদি। মীগররীড়িয়া-.গ. (মীগ- 

ধাড়ী+ইয়।)। যাহার ভার্ষা বিধব। 

হইয়াছে । (গালি। প্রবোধচন্দ্রিক )। 

মাগী...ফ্য, (মীগ দেখ)। সামান্তা নারী 

(অবজ্ঞায়)। পুং মিনষ| (মনুষ্য হইতে )। 

প্রঃ_মুনিসে মাথায় তেল মাগিটির পায় 

(মাঠ-_সুনিষ এখন মিনষা | 

মাগুর... (স" মদ্গুর। পূর্ববর্জে মজগুর। 

দত্বানে জ। ও, মাগুরি, হিং মগুরী)। 

অশকলী উভগর মত্ম্বিশেষ (0181185 

0088) মাঁথ। চেপট! ; কানাদি চ্ম- 

ময়) ফুলক! গাছের মতন। গৌফ ৮টা। 

কীধের পাখনায় কাট! । বড় হইলে এক 

হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। 

মা.গোর্সাই-..ফ্য, ( গোস্থামীগন্জী-মা গো" 
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স্বামী )। গোস্বামী'পত্ধী ৷ গোসাই-_পণ্ডি- 
তের পত্বী প্রায়ই মূর্থ হইয়া থাকেন। 
বিদ্যায় মা-গোর্সীই-মা-গোর্সীই যেমন 

পণ্ডিত। 

মাগ্গি-"'প. ( স* মহার্ঘ | ও* মহারগ, আসা* 
মরগ, ম* মহাগ)। দুলা, মাঙ্গা। 

মাগ্রীম (গ্রা')-'“ষ্য. (স* মাতৃগ্রাম 1? মহা 

সংগ্রাম ?)1 আত্মশ্লীঘা। , 

মাঞ্জ-''ধাু, মাগ ধাতু দেখ । মাঙ্ান-.'(স 

মা্গণ )। প্রার্থনা । 

মা 'ণ, (স* মহার্থ। ও* হি* আসা* 

মহক্জা! )। মাগ্গি, মহার্ঘ। 

মার্গোষ্টিন.."মেঙ্োষ্টিন দেখ । 

শলীচা, মাঁচা-..ষ্য. (সৎ মঞ্অঃ)। খট্টা। 
ংশাদির খাব আধার, যেমন পুঁই 

সাটা। মাচাতন, মাচাওন..-ষ্য. (সং 

মঞ্তল। তু" পাটাতন )। মাচার তল বা 
পৃষ্ঠ, মীচা। মীচান, মাচান.'ষা. (মীচাতন 

হইতে । হি* মচাঁন)। মীচা। মাচিয়। 

মাঁচিয়!, মেঁচ্যে, মেচ্যে--ষ্য. (স* মণ্ডক 

মঞ্জিকা | কিংব! মীচ1+4ইয়া। ও*মাঞ্জিঅ, 

হি* মচিয়া )। বাশ কিংবা বেতের ক্ষুদ্র 

থটা বা বসিবার আসন। 

মাছ''ষ্য. (স* মত্ম্ত, সৎ প্রা" মচ্ছ। সং 

মত্স্ত-বা+ ও* মচ্ছ)। মত্ম্ত। চুনা 

মাছ-..কষুদ্র জাতীয় মত্স্ত। পোনা মাছ... 

বৃহৎ জাতীয় মৎ্স্ত। মাছের চাক1..“মৎস্তের 
দেহ কাটিয়া চক্খ্খ। সুড়া-..মুণ্ড। 

লেজ নেজা-.লঞ্জ। খুনি, কানাসি। 

ফুলকা, পাথন!| দেখ । কথার লেজামুড়। 

না থাকা--অসম্পূর্ণ গুসঙ্জ করা, অসম্বদ্ধ 
কথা বল!। শাগ দিয় মাছ ঢাকা--যাহার 

1 

পক্ষে মত্য্ত-ভোজন নিষিদ্ধ (যেমন 
বিপ্রাির ), তাহার পক্ষে হাটে মংস্তবয় 

দুষণীয়। এই হেতু শাঁক দিয়া মাছ ঢাকিতে 

হয়। লক্ষণায়, বিহিত ক্ষুদ্র কার্য দ্বারা 

দৃষণীয় কার্য গোপন করা। মাছ-মাংস, মাছ 

মাস'''মত্স্ত ও মাংস (সহচর শব )। ধরি 

মাছ না ছুঁই পানি-প্রায় অসম্ভব। মাছ 
মোরল:''ষ্য. (মাছ-মারি হইতে 1)। প্রসহ- 

বর্গের দিবাচর প্রায় ১।০হাত দীর্ঘপক্ষীবিশেষ 

(1116 21891168000 73116 82016. 

7011026003 10176080605 )। মাথা 

পাংশুবর্ণ, পৃষ্ঠ পক্ষ কাল খয়রা ৷ কোঁড়িল" 

পাখী তলা, কিত্ত, চঞ ছোট পক্ষ গোল, 
গুচ্ছ প্রায় গোল, পায়ে পালখ, নখর দৃঢ় 

বকৃ। বনে জলের ধারে বসে,মাছ খায় । (২) 

গ্রসহ বর্গের দিবাচর “গায় এক হাত দীর্ঘ 
পক্ষীবৰিশেষ ( 1172 09[185, চ9110102 

11821175105 )| মাথা শাদা, পিঠ প্রায় 

খয়রা, চঞ&, বক, পক্ষ দীর্ঘ, নখর বব, 
উপর হইতে ছ্রোঁ মারিয়। মাছ ধরে। শ্ীত- 

কালে বঙ্গে আসে। মাছ-রাষ্া'"ষ্য. সে 

মত্ত্তরঞ্ঞা। বাঁকয়া জলে ডুব দিয়া মাছ 
ধরে। এই হেতু নাম। ও* মাছ-রঙক|। 

ভারতে মতত্তরঙক)। শাখাচারী কিন্ত, 
প্নববর্গের পক্ষীবিশেষ (10176-791761)| 

(১) নীল-মাথা মাছরাঞ্জা'..৯/১০ আঙুল 
দীর্ঘ, মাথা কৃষ্চনীল, পৃষ্ঠ নীল, চু দীর্ঘ 

চাপ, পুচ্ছ হম্ব। জলের ধারে এই পাথী 
(10600 15018) বপিয়! থাকে, এবং 

মাছ দেখিতে পাইলে উড়য়! গিয়া জলে 

ডুবিয়! মাছ ধরে। 1ঃ-+মাঁছ দেখে মাছ- 

রাঙ্গা মাঝ দৃহে পড়ে (মা:)। (২) ফুটকিয়া 
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মাছরাতা...১৫১৬ আঙ্গুল দীর্ঘ, শাদা- 
কাল (০6116 ৮8119) | (৩) শাদাবুক 

নাম মউনী ( দেখ); মুখে, বিশেষ: 
গালে কৃষ্ণচিহব ( স* মেচক)। 

মাছরাঙা-..১৪।১৫ আগুগুল দীর্ঘ, মাথ। | মায়া, মেছো.'য্য, (মাছ+উয়।। হিং 
কাল, বুক শাদা (81001 91051060- 

515) | কেঅ-কেঅ-কেজ ডাকে । 

মাছি..'ষ্য, (স* মক্ষিকা। মাছির ভন্ভনানি, 
হইতে স* এক নাম ভন্ত )। দ্বিপত্রী ষট্পদী 

. বিশেষ (21830102)। পোকা দেখ)। ূ 

ঘরুয়া মাছি, ঘ*রো মাছি (1০০5৩-7) ঘরে 

1 

মছুব। )। মতস্তজীবী জাঁতিবিশেষ। স্ত্রী 
মাছুয়ানী, সংক্ষেপে মেছোনী। গ্রাঃ_ 

মাছুয়। নিবসে পুরে জাল বুনে মত্ত মারে 
(কবিকঃ)।1..*৭. মবস্তদন্বণ্থীয়, যেয়ুন 
মেছে! গণ্ধ? মত্স্তজীবী, যেমন মেছো 
কুমীর। 

দেখা যায় । নীলমাছির (911০-59106 ০1 মাঁজ...ষ্য, (স* মজ্জ। )। কাঠের গুঁড়ির কঠিন 

১০৮75 ) ঘ্রাণশত্তি প্রথর। দুর হইতে ৰ 
গণ্ধ পাইঘ্ব। অল্পক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হয় । | 

৷ মীজ, মাজ ধাতু, (স" মঞ্জ ধাতু মঞ্জন দীন মাংসীয়। মাছি গোরু বাছুরের ক্ষতে নাকে 

ভিম পাড়ে । চিমড়া মাছ (9695. 2৮11. 

০108) বিড়াল কুকুর প্রভৃতিকে ধরে। 
মউ-মাছি নামে মাছি কিন্তূ, মাছি নহে। 

. (মউ দেখ )। মশা ও মাছি এক বর্গের। 

মশ। মারিতে কামান দাগ! যেমন মাছি 

মারিতে বাজ ফেল! তেমন, পাঃ-_মাঁছিকে 

হানিতে কেন ফেল তুমি বাজ (কবিকঃ)। 

- তেলিনী মাছি-''(হি* তেলেনী মক্ষী)। দৃঢ় 
পত্রী ষট্পদ্দীবিশেষ (৪ 1১0616, 11519- 

0715 )। বর্ষাকালে ধেঁড়শ ও শস! প্রভৃতি 
গাছের রস খাযর়। মধ্য ও দৃক্ষিণভারতে ' 

অধিক। ইহার দেহের রস গায়ে লাগিলে 

ফোস্কা উঠে। এই হেতু কোথাও কোথাও | 

ডান্তারথানায় স্পেন দেশের তেলিনী 
মাছির (08009113  %831080119 ) 

পরিবর্তে কাজে লাগে। মাছি-.“ষা. (স" 
মক্ষিকা)। বন্দুক তিক করিবার চিহ্ন। 

মাছিতা, গ্রা* মেছেত।'..(স* মক্ষিক_ 
মাছি+ইত। মাছির আকারবুন্তু )। অস্ঠ 

০০ পপি 

মধ্যভাগ | মাজা." ধাতু, মাজাই__মাঁজ 
জন্মি, যেমন বাবল। গাছ মাজায় | মাজানা। 

শিব; স* মুজ ধাতু মার্জন শুদ্ধীকরণ। 
বা'তে উচ্চারণ মাজি নহে, মাজি।€' 
মাজ, হি* মঞ্জ ধাতু) । মীজি, মাজি_ঘষিযা 

দীপ্ত করি, নির্মল করি। মাজা, মাজা । 

ধোপ। কাপড়ের পাড়ি মাজিয়! দেয়--উজ্জল 
করিয়। | মীজন, মাজন:''যা, ( স* মঞ্জন)। 

ষন্ধারা মাঁজিতে পারা যায়| মাঁজনী...যা, 

বাঁক! সীড়াশীবিশেষ, বালার মতন ফাঁপা 

অলঙ্কারের ভিতরে গাল! পুরিয়! গোল 

করিবার সেকরার যন্ত্র মীঁজন|.'য্য. 

গবাদির পুচ্ছকেশ, ষন্দীর! পাঁকানা দৌড়ী 
ঘষিতে মীজিতে পারা যার়। মাজা.'তেল 

চুল পাশ ইত্যাদি দিয়! ঘষিয়া ধাতু দ্রবোর 

দীপ্তি করা (69 5০০৮1) ৪10 (9 70115) 

ঘয-মীজ।...( সহচর শব)। নির্মল ও 
উজ্জল । মজা, মাজা. ধাতু, ( মীজ, মা 
ধাতু আস্তে )। শ্লাজানা, মাজানা | 

মাজ (গ্রা').''মাব দেখ। 

মাজরা,''পোক। দেখ। 
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মাজ..'ষা, (স*' দেহমধ্য হইতে নদীয়া! | মাজেন্টা, গ্রা* মাজোর...ফ্, (ই* 'গা৪. 
পাবনায় )। কটি। :£৪008)| আল্কাতর! হইতে উৎপন্ন 

জা. যা. (সঃ মুগ, মৌপরীতৃণ | ও* মঞ্া)। | কৃত্রিম লাল রঙ্গ বিশেষ ((0011)) এই 
ধান্ঠাদিবর্গের শর গাছ (10106 0701) প্রকার কৃত্রিম রঙা (81111)5 0053)। 
21858, 58001১81800 ৪1817017806007, | মাঝ, মাইঝ, গ্রা* মাজ...ষ্য. (সং মধ্য । হিঃ 
$91. ০1119119) | এই গাছের ত্ববপাকাইয়। মীঝ, ও* মঝি, ম* মধল|। মাঝ--মাহ--. 

দোড়ী (প্রায়ই, শর-মীজ। )। বিদাপতিঃ)। মধ্য; দেহমধা, প্রাঃ__ 
মাজুন-''ফ্য. (আ* মাজুন)। সিদিধির রস ও : মাঝভেল ক্ষীণ (বিদ্যাপতিঃ)। মাঝখানে 

চিনী-যোগে মাদকবিশেষ। 'মধ্যস্থামে । মাঝ হাটে_হাটের মধ্য- 
মাজভুফল-.'য্য. (ফা* মাজু। | স* মজ্জফল? | হলে, মধ্য সময়ে। মাঝে মাঝে...শ্বানে 

কমিকোধ-_বৈদ্যকঃ)| “ওক নামক; স্থানে, সময়ে সময়ে। মাঝা...ফ্য, (দেহ, 
গাছে কীটবিশেষ ( পোক! দেখ) ছোট ৰ মধা, কটি। মাঝা সবু...কটি ক্ষীণ (তু 
ছোট অপ্াকার বিকার বা কোষ (০21: মাঝারি খিনি_মধ্য ক্ষীণ-_বিদ্যাপতিঃ)। 
2৪115 ) উৎপাদন করে। দেখিতে ফলের ৷ মাঝার'''ষ্য. (মাঝ+আর)। মধ)ভাগ। 

মতন বলিয়। নাম (88114)09)। হরীতকী কাপড়ের গাঁতল! বোন মধ্যভাগ | মাঝারী 
অপেক্ষ! প্রায় দ্বিগুণ কষায়ীন আছে। শ্রীশ: ...ণ. (মাঁৰ+আরী, ও* মঝাঁল, হি, 
ও আশিয়া-মাইনর দেশের মাঁজুফল উৎকষ্ট। | মঝলা, ম*' মধলা )| মধ্ামাক্কতি, মধ্যম 

মারি, মীছুর “যয. ( স* মন্দুরা, মন্দোদরী )| | পরিমিত। মাঝিয়া, মেঝ্যে.'ফ্য. (মা + 
মীহ্রকাটি গাছের ডাঁটার আসনবিশেষ। | ইয়া)। গৃহমধ্য, গৃহমধ্যতল | 
ইহা পাটের দোড়ী দিয়া বোন! হয়। এক; মাঝী:-.ব্য. (স* মধ্য হইতে ? হি* মাকী; ওৎ 
এক কাটির নাম তার। এক-তারিয়া, : নাম স্ুকানি, ম* সুকাণদার। সুকাঁণ_ 
এক-তের্যে.'এক একটি কাঁটির বোনা; : নৌকার কর্ণ )। নৌকার মধ্যস্থলে থাকিয়। 

ছুই-তারিয়া, ছু-তের্যে..*একত্র ছই ছুইটি | যেহাইল ধরে, কাণ্ডারী। দাড়ী-মাবী... 
কাটির বোন! । মেদিনীপুরের মীছুরপ্রসিদ্ঘ। | নৌকার দীড়ী ও মাঝী। মাবী-মাললা-..(স* 
প্রঃ আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গ! মাজুরি | মাঁপ_ নীচ জাতিবিশেষ। সহচর শব)। 
(কত্তিঃ আত্মবিবরণ)। পূর্ববঞ্জো নাম পাটা | নৌকা-বাহক। মাবী...সাওতাল জাতির 
(দেখ )। মাছুর-কাটি...মুগ্তকাি বর্গের প্রধান ( যে মধ্য হয়?) বাগদী জাতির 

তণবিশেষ (0085 65290010)। গাছ | শাখাবিশেষ। 
প্রায় ছই হাত দীর্ঘ হয়। ইহার ডাটা মাটৎ (গ্রা+)-.'মাথট ( দেখ)। 
চিরিয় শুখাইয়া বোনা হয়। অন্তত্র গোল. : মা, মাটা..'মাঠ, মাঠ! দেখ। 
মুখা বা গোলমেথী নামক ভূণ হইতে মোটা : মাটাপালাম-.'মাঠাফাঁলাম দেখ। 
মোট মাছুর বা বেঁতলা নির্সিত হয়। মাটাম...ফ্য. (1 ও* মটাম, গড়িশ! গড় রাজ্যে 

ঙ 
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মোটম্)। সমকৌণ, সমকোণ দেখাইবার ৰ 

ছুতারের যন্ত্র (300516) | 

মাটি... (স* মৃতি, মৃতিকা। ও* হিখ। মণ 

মাতী )। মুত্তিক! ৷ এটেল মাটি...আটাল 

মাটি (5617 1887 0125 ), গ্রীষ্মকালে 

শুখাইয়া কঠিন হয়, এবং মাঝে মাঝে বড় 

বড় ফাট হয়। বাঘা এটেল.."বাঘের বর্ণ 

তুল্য এটেল মাঁটি। শুখাইলে কঠিন হয়, 
কিন্ত নীরম নহে। কীকরিয়! মাটি-'যে 

মাটিতে কাকরের ভাগ অধিক। কালা- 

মাটি. .'দো-রস! বা দো-আশ মাটি। কৃষ্ণবর্ণ 

বলিয়। নাম কাল! । এই মাটি কাঠ-ফশলের 

উপযুন্ত ৷ চিকট! মাঁটি...ষে মাটিতে কাদ! 

করিলে চিট বা! আঠ! থাকে । এই মাটি না 

| 
ঘ 
| 

| 
| 
| 

ূ 

1 

| 

| 
| 
| 

হইলে চাঁকে মাটির বাসন গড়! চলে না। 

তিলক মাটি...কঠিন চিককণ মৃত্তিকা (110)০- 
708169)| ইহা ঘধিয়া কপালের তিলক 

কর! হয় । তিলক মাটি ও গঞ্জামুত্িক! এক 

নহে। গঙ্গীমৃত্তিকা গঙ্গার পলি। পোছ 

: মাটি, বনক মাটি-''পোছ, বনক দেখ । 

 বাঁলিয়া, বেল্যে মাঁটি'''যে মাটিতে বালি 

অধিক (99709) | দে!-আশ, দে|-রস1, দো 

মাট...ষে মাটিতে বালি ও মৃত্তি সমভাগে 

মিশ্রিত আছে (10917)। মেটেল, মেটেল 

মাটি ..( মাটি +আঁল- মাটিয়াল-_-মেটেল। 

ও* মটান্য )। যে মাটিতে মৃত্তিকার ভাগ 

অধিক (০1956 5011) উপরে শুখা ইলেও 

ভিতরে রস থাকে । কৃষির পক্ষে এই মাটি 

উত্তম। সাক্জি মাঁটি...ক্ষার মৃত্তিকাবিশেষ 

(ক্ষার দেখ )। উর মৃত্তিক! হইতে সাজি 

মাটির জন্ম। সাজি মাটিতে পাচ আন! 
ইইতে আট আনা সোডা ৩০৫৪) থাকে, 

। 

1 

| 
] 

র 
| 

| 

| 
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| 
| 
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| 
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ৃ 
| 
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অবশিষ্ট প্রায় মাটি বালি ইত্যাদি। চীনা, 

মাঁটি..'শাদা কুস্তকার-মৃতিকা (০178 

0187 )। মাটির বাসন...মৃত্তিকায় নিগ্রিত 

ভাজন। মাঁটি করা-_মাটিতুল্য করা, নষ্ট 

কর!। কাজ মাটি হওয়া-্বৃথা | মাঁট 
কাপানা-দন্তে বোধ ঠয় যেন পৃথিবী 
টল্মল করে, ( প্রায়ই ) সাত হাত মাটি 
কাপিয়! যায় । মাটি-কোঠা, মীট-কোঠা... 
মাটির দ্বিতল গৃহ। মাটি খাওয়া-_কুকর্ম 
করা, গ্রাঃ__হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ান 

বিদ্যায় (ভাঃ, মাটি খেয়ে বিদেশে আইন 

(ভাঃ)। ( বোধ হয় গণ্ভিণী নারীর মৃত্তিকা, 
ভক্ষণ-ম্পৃহা হইতে )। মাটি ভাপানা_-বহু 
সময় উপবেশন দ্বার, বুখ। উপবেশন দ্বার 

মাটি ঘর্মবাচ্সে ভাপান! ৷ মাটি মাড়ানা_ 

নিকটশ্ব পথ দিয়! চলা, বাঁড়ীতে আদা, 
পঃ- সে এ দিকের মাটি মাড়ায় নাই। 

মাটির দরে বিকানা-_স্থলভে বিকুয়। কানে 
মাটি..কটিবস্ত্র শিধিল হইলে অসংবৃত 

অবস্থ! দেখিয়া অন্তে বস্ত্র পরিধান করিতে 

বলে “কানে মাটি।' গ| মাটি-মাটি করা 

মাটিমাটি দেখ। হাতমাটি করামল- 

ত্যাগের পর শৌচ নিমিত্ত মৃত্তিক! দ্বারা হত্ত 

প্রক্ষালন; মাটিয়া, মেট্যে...ণ. (মাটি+ইয় 

কিংবা সৎ মাতিক )। মৃত্তিক! সম্ঘণধীয়) 

মৃত্তিকায় নি্সিত জাত, যেমন মেট্যে ঘর) 

মৃত্তিকার তুল্য, যেমন মেট্যে রং।'"'যা' 

ছাগাদি পশুর যন্কৎ। (মেটে দেখ) মেটো 
তেল..ভৃগর্ভ হইতে প্রাপ্ত তৈল, যেমন 

কেরোসীন তেল (£০৫1 011 ০7 260০ 
(60)। এ দেশের মধ্যে আসাম তর 

পঞ্জাব ও বেনুচি-স্তানে পাওয়া! যাইতেছে। 
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মাটিমাটি-..বা, ( স মৃদ্ধাড় ৃছ্তায় | মেজ- 
] 

মেজ দেখ । রসশ্ব ভাবে, গা-_বর্ধাকালে 

হিম লাগাইলে গ! মাটি-মাটি করে। 

ভক্ষণ ( চৈঃ চঃ)- ভক্ষণ?) নবনীত) 
পাঃ- মাগ-তোল! দই--ধোল। 

মাঠাফালাম, মাটাপালাম...ফ্য. (মান্ডরিপোর্সম 
গাঠ...প, (স+ মন্থর | মাঠ উ* মীঠ। হি* মঠা, . নগর নাম হইতে ?)। মো? থান কাপড়- 

ম* মট)। মন্থরগতি, গঃ-চলন ; বিশেষ 
ভোজন মাঠ) ভৌতা, প্াঃ__বিশ্বকর্মর । মাড়-..ষ্য. (স* আড ভেলা । ও* মাঁড়। 
ধত অস্ত্র মাঠ তৈল ধাঁর ( চৈতন্যমঙ্াল )-__ | হি* বেড়া_স* ভেলক)। জলজোতে 
এই অর্থ অপ্রচলঃ। । ভাসাইয়! লইবার নিমিত্ত বদধ কাষ্ঠরাঁশি। 

মাঠ...যা. ( স* মাথ 1__পখা-শকরঃ। ও. ৃ মাড় ( উ* মীড়)..ষ্য. (স* মণ্ডপ। মঞ্খপো 
পাট। স* প্রস্থ যেমন ইন্প্্থ-_হইতে ?! স্ত্রী জনাশ্রয়ঃ-_-অঃ। দ্বয়মতিথ্যাদিনিমিত্ে 
তু* বাথান। প্রন্ব__পাঠ-_মাঠ) | গৃহাদি- ূ গৃহে-_অঃ টীঃ)। মণ্ডপ যেখানে লোকজন 
শূন্য উন্ুত্ত বিস্তীর্ণ খ্বান ( শহরে ময়দান )) | দাড়াইতে বা বসিতে পারে। চণ্ডীমণ্খপ-_ 
ক্ষেত্র সম্বলিত বিস্তীর্ণ স্থান, গ্রঃ__মাঠের . ষে গৃহে চণ্ডী থাকেন এবং যেখানে লোৌক- 
ধান, মাঠে নষ্ট হওয়া; রগভৃমি, গাঃ- জন বসিতে পারে। ঠাকুরমাড়...দেবমন্দর- 
গড়ের মাঠি। মাঠ-গোঠ...( সহচর শব ) | লগ্ন গৃহ, দেবমন্দর | 
গোচারণ।  মাঠঘাট :"" ( মাঠ_বাট : মাড় (উ* বীড়)...ফ্য (স* ম্ড)। চাউল 
হঈতে?)। পথ ঘাট । মাঠ-চিল '.চিল দেখ |. 
মাঠান '.( মাঠ+আন)। কৃষি উপযোগী: 

মাঠ। মাঠুয়া, মেঠো...ণ. (মাঠ+উয়। )। 

যব প্রভৃতি জলে দিদধ করিলে যে জল 
( 508101)9 ৮৪001) হয়) জলে চাউল 

সিদ্ধ করিলে যে আঠা হয়, খইর আঠা, 
মাঠ-স্বপ্ধীয় ? মাঠের যোগ্য, যেমন মেঠে। | যেমন কাপড়ে মাড় দেওয়া। 
গান) মাঠে বাসকারী, যেমন মেঠো | মাড় (উ* ধ্লাড়) ."ধাতু, (স* মণ্ড ধাতু বিভী- 
মাছ। জনে, মুদ ধাতু মদনে )। মাড়ি--বিভাজন 

মাঠ...ধাতু, ( স* মন্ ধাতু পীড়নে। ও* মাঠ 
ধাতু )। মাঠি-__-ঘষিয়! মন্থণ করি, গ্ঃ__ 
চুণ ঘষয়া না! মাঠিলে থাকে ন|। মাঠা॥ 
শাদা'মাঠা...৭. শ্বেতবর্ণ ও নির্মল কিন্ত 
অলঙকারশৃহ্য, শাদা-শিদা, হা 
গঠিল তাজ সাঁদা-মাঠা করি ( ( শুং পুঃ 
মাঠ..ধাতু, (মাঠ ধাতু আস্তে) রঃ ॥ 

মাঠ...ষা. (হি" মটঠা। স* মথিত। হিতে 
অর্থ ঘোল, ঢাকায় ঘোল )। সরহীন জল. 
হীন ঘোল, গুঃ--পল ঢুই তিন মাঠা করেন 

ব্দন করি, গাঃ--খলে ওষধ মাড়া, গোরু 
দিয়! ধান মাড়া। মাড়া। মাড়া-- ধাতু, 

( মাড় ধাতু আস্তে) মাড়ানা ॥ মাঁড়ানি... 

মর্দন-কর্ম, মদ ন-বেতন। পথে গু মাড়ান। 
পা দিয়া মর্দিত করা। লোকের ছায়! 

মাড়ানা- ছায়ায় পদক্ষেপ। ছায়া এ! 

মাড়ানা__-নিকটে না যাওয়!। 

মাড়ী, (গ্রা* মেড়ে )-"*ষ্য, ( স* মাটী--শব- 
কল্পঃ। ও* মাটি )। দৃত্তবেষ্ট (800 )) 

মাড়,য়া'''মাণ্ডিয়। দেখ। 

ষঁ 
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মাড়য়াবাদী-..ণ. (স* মন্ু-মারর+উয়া-_ ] ছেলে মাতিলে তাহার কীদ। থামাইতে পায় 

মানুয়া-_মাড়,য়1+বাদ+ঈ)। রাঁজপূতানার | যায় না। মাতন, মাত ॥ ছূপৃন্ীয়া মাতন 

মনুদেশের ভাষা কহে যে, মাড়ৌয়ারী ; :**মুসলমানী মঙ্গরম পর্ব হইতে'ষে সময় 
( নিন্দিতার্থে)। মুসলমান ছুপরবেলা ঘোর যুদ্বািনয়ে মত্ত 

মাঁড়োর়ারী...ষ্য. (স* মরু হইতে মারব, মালৰ) ; হয়। মাতা"মাতি-''অতিমত্তত|। মাত 

মারব 4 আরী-_মারোআরী-_মাড়োয়ারী)।; ধাতু, (মাত ধাতু আস্তে )। মাতান|॥ 

রাজপুহানাবাসী | মাত-আরা, মাতআলা, মাতোয়ারা, মাতোয়াল 
মাধ." 'মান দেখ। '-*গ (মত্ত মাত+আরা, আল! )। মন্ত, 

মাণিক..'ষ্. (স* মাণিক্য )। রন্তৃবর্ণ মহারদ্র- | বাহজ্ঞানশূন্য, প্রাঃ--কৰিকঃ। 
বিশেষ (180 )। সাত হাজার ধন এক ূ মাতববর''ণ. 'আ* মোতবর)। বিশ্বান-যোগ্য। 

মাণিক-_-এত মুল্যবান্। মাঁণিক আমার-- : মাতা! (গ্রা*).'ফা. মাথা, প্রঃ--ককৃতি, গ্রবোধ- 
(আদরে) বহুমূল্য প্রিয়তম আমার। . চক্জিকা। 

মাণিকজোড়-_প্রিয়তম সঙ্গীঘয় । ূ মাতাল'''ণ. (স* মন্ততা1+আল। হি মত- 

মাণিক'জোড়...যা. (হি*। স* মাণিক্য তুল্য | বালা। কিংবা মদ+আল- মাঘল_ 
রন্তৃবর্ণ ফোড়া পা যার)। কুলেচরবর্গের প্রায় মাতাল)। মাদক-দ্রব্য পান-হেতু মত্ত। 

ছুই হাত দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ (56০1. 135. , মাতলামি'যা.(মাতাল+-আমি)। মাতালের 
৪85. 601900085 )। গলা পেট শাদা, ভাব বা ব্যবহার । 
বুকপিঠ কালতে সবুজ | চঞ দীর্ঘ স্থল। পক্ষ র মাতোয়াল, মাতোয়ারা ''ণ. (হি মতন্াষী, 

দীর্ঘ, পুচ্ছ হুম্ব, পদ অতিদীর্ঘ লাল, জাল- | ও* মাতুআল!। মাতআরা, মাতাল 

পাদ । উত্তম উড়িতে পারে। এক! কিংবা: দেখ)। মত্ত, মাতাল, প্রঃ_চৈঃ ৮৪ 

« অনেক মাঠে ও জলের ধারে বসিয়| .পোক! | কৰিকঃ। 

বেংমাছ খায়। মাতোয়ালী...ষ্য, (আ* মাতৰাল্ী )। পুণ্যর্থে 

মাৎ...ফ্য. (স* দধিমন্ত, | অন্য স* নাম দধি-  সাধারণকে দত্ত সম্পত্তির তত্বাবধায়ক। 

মণ্ড)। দধির জল; গুড়ের রস; অ্ড ৷ মাত্র (গ্রা* মাও ১..'যা, ( সং )। সাকলা। ণ' 

বাঁধে নাই এমন ঝোলা গুড়। । কেবল, প্রাঃ তুমি মাত আদিলে। 

মাৎ-..ফ্য. (আ*। তু* স* মাথ__বিনাশ)। | সাকলো, প্রঃ-মুল্য এক টাকা মাত। 

পরাজয় | বাজ মাৎ-_খেলায় পরাজয়, পণ- | (কেৰল মাত্র--ভূল )। 

নাশ। মা (গ্রা" মানত! ).''ফ্য, (স*। মাত্রা বর্ণ 
মাত...ধাতু, (স* মত্ত হইতে )। মাতি-মত ; ৰিভূযায়াং বিত্ে মানে পরিচ্ছদে | অক্ষরায় 

হই, গ্রঃ-_খেলার মাতা ; মাদকত। শন্তি । বন্নৰে স্বপ্লে ব্লীবং কাৎন্সেহবধারপে | 
পাই,৫:--খেভুর-রস মাতিয়া উঠে; অবি- | মেঃ)। বিত্ত; পরিমাণ? শঙষের বরের 

গাম কন দ্বারা বাহভঞান লুপ্ত হই, প্রাঃ | উচ্চারণ কাল, €া+--অন্ষর ছিগুগ চৌগুণ 
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মা (ধনা), অঙ্ষ্রর মগ্ডকে রেখ। (শ্বরাক্ষর- 

সংযোগ হইতে)। 
[খ...যা, (স* মস্তক )। মাথা, প্রাঃ ত্ৃতিঃ 

মোর মাঁথে গোটা কত দেখহ উকুনি 

(কৰিকঃ)। (অপ্রচলঃ)। মাথট'"'ষ্য, (মাথ 

+ট। ও* মথোট, হি' মধৌট। মাথা- 

গ্রতি)। মাথা পেছু চাদ! । মাথট বসান।-- 

প্রদেয় স্থির করা৷ মাথট চারানি- গ্রামের 

লোকের নিকট প্রাপ্য নির্ধারণ । 

মাথা...যা, (স* মন্তক। ও* হি মথা, ম 

মাথা )। শির? সীমা, (স* মন্ততে পরিমীয়তে 

ইতি অঃটীঃ), প্র:--দশ টাঁকা মাথা 

দশ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হইতে পারে; অগ্র, 

প্রাস্ত গ্রঃ-নৌকার মাথা, রাস্তার মাথ।, 

চৌমাঁথ।) শীর্ষ ব। শীর্ষস্বানীয়, গ্রঃ_-তিনি ৰ 

গ্রামের মাথা) বুদ্ধি, প্রাঃ--মাথা আছে ৰ 

(মাথাল দেখ); মাথার কেশ, গা 

মাঁথা' বাধা | মাথার খুলী .'করোটা। মাথার ূ 

ঘি...মস্তিষ্। মাথার তালু.''মাথার উপরি- 
ভাগের মধ্যস্বল, ব্রঙ্গতালু ৷ মাঁথা-মুখ্'"' 

(সহচর শব্ধ )। মাথ|। মাথা আঁচড়া_-টুল 

আঁচড়! । মাথ!-কাটা..'নরমন্তক ছের্দন 

করে ষে, নরহস্তা | মাথ! কাট! যাঁওয়া_- 

লজ্জায় যেন শিরচ্ছেদ হওয়! | মাথ| কেন 

_-দগ্চ-মুণ্ডের কর্ত! হওয়া । মাথ! কোটা, 
মাথা কোড়া-_-অভিমানে মস্তক কুটন, 
মাথা দ্বারা ভূমি বিদারণ,অতিশয় কেশ করা 

(ম* মাথাকুট)। ্লাথ! খাওয়!_-মন্তক ভক্ষণ, 

সুতরাং বিনাশ সাধন। মাথা খাও.''বা, 

শপথে। মাথা খোড়া-মস্তক খনন-_ 

চিন্তায় মস্তি বিলোড়ন। মাঁথ। গরম করা 

মস্তিষ্ক চাঁলনা দ্বার বহু চিন্তায় মন্তকে 

তাপ উৎপাদন মাঁথা-ঘযা--আবাটা 
ইত্যাদি তৈলযুস্তি । মাথাঁ-ঘুরনী'"'মন্তক- 

ত্রমি রোগ; জাল দেখ। মাথ! চুল- 
কান|-চিস্তায় কিংব| উত্তরদানে.অসমর্থ 

হইয়া চিন্তা কর! | মাথার ঝিকুর নড়া-- 
মাথার ঘ্বৃতকু্-( মস্তিফ ) চলন। ঝিকুর 

দেখ। মাথায় চড়।--অত্যাদরে। মাথা 

ঠেকাঁন!--মন্তক দ্বার ভূমি স্পর্শ করিয়! 
প্রণাম কর! । মাথ। দেওয়1--শির পর্যস্ত 

দেওয়া । মাথ! ধর1-মন্তকে ভার বোধ, 

মাথা নাড়িবার অক্ষমত! | মাথ! বাঁধা 

বেণীবপ্ধন। মাথা ব্যথ|-মন্তকে গীড় 

বোধ, চিস্তাপীড়!। মাথায় ছাত দিয়] 

বসিয়! পড়া_ চিন্তায় মস্তিষ্কে রন্তু সঞ্চালিত 

হওয়াতে মাথা ভারী বোধ হয়। তখন 

হাত দিয়! মাঁথা ধরিয়! রাখিতে হয়, বসিয়| 

পড়িতে হয় মাথায় হাত বুলাইয়া লওয়! 

_ত্রাঙ্গণ আণীর্বাদ করিবার সময় মাথায় 

হাত বুল।ন, অতএব তুলাইয়া লওয়!। 

মাথা হেঠ...নত মস্তক; লজ্জাদিহেতু নত 

মন্তক। কার ছুট। মাথ! আছে-_ছুইট! 

হইলে একট! কাট! গেলেও ক্ষতি অধিক 

হইত না । মাথ! নাই তাঁর মাথা ব্যথা-_ 

মূল নাই, অতএব শাখা-গ্রশাখাও নাই। 

মাথাল..'ণ. (মাথা+ল)। বুদ্ধমান্। 

মাথী, মেধী-''ষ্, (স* মন্তক হইতে )। 

তাল খেজুর গাছের কোমল শিরোভাগ। 

ইহা ভক্ষ্য। 

মাথুর-..ধ্য. ( মথুর| হইতে স*)| মধুরা- 

সম্বন্ধীয় বিবরণ, কৃষ্ণ-যাত্রাগানে কৃষ্ণের 

মথুয়াতে আগমন। মান-মধুর--রা ধিকাঁর 

মান ভঞ্জন ও কৃষের মথুরা-গমন পাল! । 

ন্৬ 
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মাল “বা. (স* মর্দল )। কাঠের ছই-মুখ। | মান...'ধাতু. (স* মান ধাড়ু পুজ। প্রশংসায়; 
আনদ্ধ বাদ্যবিশেষ; মুদঞ্জের অর্ধাংশ 
লইয়া আনদধ বাদ্য | 

মার্দলা'ষ্য. (সন মধ্য হইতে। মধ্য +ল-” 

মাধলা_-মাদল! | ও* মান্য) । ছাগাদি 

পশুর দেহের মধ্যাংশ (মুণ্ড ও পদহীন। 

পেটা )। 

মাদলী...ব্য. (স* মর্দল হইতে )। গলার 
মর্দলাকার স্বর্ণ অলুকার ) ধাতুর মর্দলাকার 
কবচ। 

মাদদা, মান্দা." ণ. ( স* মন্দ )। মন্দগতি, মনদ- 

বুদিধ (মেদ! দেখ )1..্য. (স* বন্ধ )। 

বৃক্ষে জলসেচনের আলবাল বা থানা ।'ষ্য.. 

(স* বন্দা)। বৃক্ষোপরি বৃক্ষ বান্দন৷ দেখ)। 

মাদার". "মান্নার দেখ। র 

মাদী...ষ্য. ( ফা" মাদীন )। স্ত্রী; পুং মরদ। ৰ 

্ত্রীবাচক, €ঃ-মাদী পাখী | পুং, নর. ৰ 

পাঁখী। মাদীয়ান ..ষা. (ফা*)। ঘোড়ী। 

মাছুর'''মাজুরি দেখ । 

মাদোঁয়ান...মাদীয়ান । মাদী দেখ । 

মান্দা, মোদ্দ।...ষা, (আ* মাদ্দা)। বিষয় । | 

মান্দা কথ।--আসল কথ! । 

মান্রাসা..'ষ্য. ( আ )। আরবী ভীষার উচ্চ ূ 

পাঠশালা । 

মাধবী-.-য্য. (স+ মাধৰী | বাসস্তী মাধবীলতা 

-_অঃ। বসন্তে পুণ্পিত হয় বলিয়। বাঁসস্তী, 

মাধবী নাম)। প্ররসদ্ধ পুম্পলতাবিশেষ 

( 8105560 70809018% )। দীর্ঘ লত! 

হয়, প্রতি গ্রন্থে হইতে এক জোড়! করিয়া 

পত্র জন্মে। মধুমাসে বসস্ত আরস্তে শাদা- 

হলুদ! ফুল ফোটে। ফুল মৃদ্মধুরগণ্ধী । 

ফুলে তিনট। পাথা থাকে । | 

স* মন ধাতু অববোধে | ও* মণ ধাতু হি' 

মন-্বা' বন ধাতু। হি* মান ধাতু)। 
মানি-পুজ! করি, প্রাঃ-্গায়ে মানেনা 

আপনি মঁড়ল; পালন করি, প্রাঃ-_একাদণ 

মানে না; স্বীকার করি, প্ঃ--এ কথা 
মানি, মানৰি আপন বোষ (চণ্ডীঃ)) বিচার 

করি, গ্ঃ--সাত পাঁচ মনে মানি (শূং পুঃ)) 

বোধ করি, গ্রঃ--আঁপনার ছঃখ স্থুখ করি 

মানে (চণ্ডী), এক তিলে শতযুগ দরশনে 

মানি (চগ্ডীঃ), জয়ার বচনে দেবী মানিয়। 

প্রবোধ (ভাঃ)। মান! ॥ মান..'ষ্য. (সং। 

স* মানঃ-_চিত্তোন্নতি,পরত উৎকর্ষকল্পনেন 
চেতস উন্নতিঃ--অঃ টীঃ। অভিমানঃ_. 

মৎ্সমে নান্জীতি মননং__অঃ টাঁঃ। মান 
শবের মূলার্থ হইতে প্রিয়াপরাধথচিক| 
চেষ্ট'। মানশ্চিতোরতৌ গৃহে, ্লীবং প্রমাণ 

প্রন্থাদৌ--মেঃ)। চিত্তের সমুন্নতি ; অভি- 
মান; পুজ1) প্রিয়ের অপরাধ হেতু প্রিয়ার 

চেষ্টাবিশেষ (লঘু মধ্যম গুরু-ত্রিবিধ)) 

প্রমাণ; ধান্াদির পরিমাণপাত্র (রে 

কোথাও ওজনের চারি শেরে, কোথাও 

আড়াই শেরে ); তালের বিরামগৃহ (সম 
বিষম অতীত অনাগত চতুবিধ ; এক মঃ 

তিন শুন্য বা ফীঁক)। মান করা-_-অপরাং 
হেতু ভাবৰিশেষ প্রকাশ কর!। মানতঙ্জ 

...(স)। অপমান । মানভঞ্রন-"*চিত্ে 

প্রপন্নতা-সম্পাদন, যাদ্রাগানে শ্রীরাধিকা 

কোপ অপনয়ন। মান-মাথুর--্রীরা ধিকা 
মান-ভঞন ও খ্্রীকফের মথুরাগমনবিষয় 
গানের পাল!। মান রাখা__সম্মান রক 

মান.অপমান...( গ্রতিচর শব )। মান : 
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অপমান মান-অভিমান:.'( প্রায় সহচর মানত." 'ষ্য. (সৎ মানিত--পুজিত | হি* মন্নৎ 
শক )। চিত্তের সমুন্সতি | মান-মর্যাদা... হিৎ ম* মানতা।। হি" হইতে ?)। মানসিক। (সহচর শব | মর্ধাদা সীমনি স্থিতৌ__মেঃ| ! মাননা-..মান দেখ। 
মর্যাদা__সীমা ও সদাচারে স্িতি)। মান ও | মানসিক...ফা, (সং মানসিক-_মনঃ সমন্ধীয়। 
সদাচার নিয়ম । মান-সন্ত্রম'.'ং সহচর শব । 

সম্তরম দেখ)। মান ও আদর। মানা."'ধাতু, 

( মান ধাতু আস্তে )। মানাই-_পুজ| সম্মান 
করাই; শোভিত করাই, সাজাই, প্রঃ-- 

সোনার অঞ্জো রুপা মানায় না। মানান| | 

মানামান-''( মান+অ-মান )। মান-অপ-. 

মান। মানিনী-.'ষা. (মানিন্+ঈ )। প্রিয় 
অপরাধ হেতু কুপিত! নারী, মানবতী। | 
মাঁননা-'“ষ্য. (স*)। সম্মান করণ; মানসিক, 

প্রঃএকমনে মোর গীত যে করে মাননা 

(ভাঃ)। মানিত..'ণ. (স*)। পুজিত। 
মানী..'ণ. (স* মানিন্)। মান্ত, অভিমানী, 
গঃ--মানীর মানভঙ্গ করা, মানহানি করা, 
মান রক্ষা করা । মানিয়া, মেন্যে, মেনে. 'ণ. 
(মান+ইয়া )। মান্ত, মানী, প্রঃ-_সে 
মেনে নাগর কে ( চণ্ডীঃ)-_নারীভাষায়। 

মান্ত''*ণ. (স*)। পুজ্য ; (বা*তে) সম্মান, 
প1৮-গুবুজনকে মান্ত করা। মান্তবান 

মান্তমান (গ্রা*).''ণ. (মান ত্বানে মান্ত + 
বান স্বানে মান? ও* মান্তমান্, আসা" 
মানতবান্। বোধ হয় ম" মান্ত-মানিত-_সহচর 
শব হইতে )। মানমান্ত | মান্য গণ্য...ণ. 
(স*। প্রায় সহচর শব্ধ )। মান্ত ও গণ্য। 
মান্তবর.'ণ. (সগ্মান্ত 1+স*ৰর)। মান্তশ্েষ্ঠ। 

মান্য, (স* মানক )। কচু-আদি বর্গের 
শাকবিশেষ (48198518 170108 )। কচু 
অপেক্ষা মানগাছ বড়, পাঁতাও বড় । মানের 
কন জক্ষ্য। 

ও* )। ঠাকুরের কৃপালাভার্থে মনে মনে 
অঙ্গীকার, প্াঃ_ ঠাকুরের কাছে পাঠ 
মানসক। কোথাও কোথাও মানৎ বলে। 

মানা'''ষ. (স* মা নানিষেধ। হি* মৎ। 
আ* মন1--নিষেধ | ও* হি" মনা)। নিষেধ, 
পরঃ-কি লাগিয়া! দ্বার মানা কেহ নাহি 
জানে (চৈঃ চ:), যা বিনে না! রহে প্রাণ 
তাহে করে মানা (জানদাঁস)। 

মানা''ষ্য. (স* বণ্ধ হইতে। ও*তে পাল 
বা' পাল-_নদীপাল দেখ। হিৎ মলৈ)। 
নদী-পাশের উর্বরা ভূমি, যেখানে বন্থার 
আত মন্দীতূত হয় বলিয়া গলি গড়ে। 

মানিত, মানী.'.মান দেখ । 

মানুখ'. "যা. (স* মানুষ)। মান্গষ, প্রঃ-_-চণ্ডীঃ, 

প্রাচীন পদে। 

মান্ষ'''ষ্য. (স*)। মন্ুষা; পুরুষ। ছেলে 

মানুষ ''বাল। ছেলে-মান্ুষ..'বাণত্ব, বাল- 
চাপল্য ৷ পুরুষ-মানষ''*পুরুষ। স্ত্রী* মেয়ে- 
মান্থষ ( মেয়ে লোক নহে )। বড় মানুষ'"' 

ধনবান্ মন্ুষ্য। বড়-মান্গষি, বড়মানষি.." 

ধনগৌরব, ধনশালীর আচরণ । ছোট মাস্চুষ 

'**খর্বাকার মানুষ । (ছোট লোক-_-নিয়- 
জাতীয় মানুষ, ইতর লোক )। মাটির মানুষ 

''মাটি- পৃথিবী যেমন সর্ংসহা, তেমন 
ধীর। মানুষ-ুন্ুয'..( মুনুষ প্রচর শবা)। 

মন্গষ্যপদবাচ্য মানুষ মানুষ করা--লাঁলন- 

পালন কর, মনুষ্যত্ব বিকাশ করা । মানুষের 

মতন মানুষ ''মমুষ্যপদবাচ্য। বন-মানুষ 
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শষ (প*)। নরবৎ বানরবিশেষ (10119 

01870-0009176, 91105 ৪865105 )। 

ভারতবর্ষের নিকটস্ব দেশের মধ্যে বমিও 

ও স্থুমাত্র! হ্বীপে আছে । 

মানে..'ষ্য. (আ* মানে, মানি)। অর্থ, শব্ধার্থ 

€া3--এ কথার মানে নাই । তার মানে-- 

তাঁর অর্থ, অভিপ্রায় । ৰ 

মাঁনোয়ারী, মানুআরী..'যা. (ই* 1180-04 | 

৮/৪1)1 যুদ্ধ জাহাজ! মানোয়ারী জাহাজ | 

'*'বৃহৎ জাহাজ । র 

মান্না ''বন্দ।, মন্দা দেখ । 

মান্দার, মাদার..ব্য. (স* মন্দার হইতে? কিন্তু. 

স* মন্দার-বৃক্ষ নহে। মন্দার দেখ । তু* ও" 
মন্দীর__জব|। স* নাম ভহু, লকুচা__অঃ : 

শ্বান-বিশেষে ডেঁফল। ও* জেউট )। | 

ূ 

র 
| 

কাঠাল গাছের সদৃশ উদ্যান-তবুবিশেষ 

(0101105-1808. 48169081005 19০০০- 

09) । ফল কুঞ্িত, পাঁকিলে পীতবর্ণ অল্ন। 

বর্ষাকালে ফলে। প্রাঃ চালিত! ত্রেতুল : 

কুল আমড়া মান্দার (ভাঃ)। লোকে মাদার 

ফলের অন্বল রীধিয়া খায় । 

মান্দাস ''ষ্য. ৫)। ভেলা। (পূর্বব্তো )। 

মানা ''যা ( স* মান্ত হইতে ?)।1 উপাধি- 

বিশেষ । 

মান্ঠ, মান্ভমান ''মান দেখ । 

মাপ..ধাতু. ( স* মাপি ধাতু মাপনে। ও* মপ, 

হি* মপ্, ম* মাপ)। মাপি-_মান-দ, 

মান-পাত্র দ্বার পরিমাণ করি, প্রঃ 

ক্ষেতের দীর্ঘ প্রস্থ মাপা, ভাড় দিয়! তেল 

মাপা, শেরপাত্র দিয়া চীল মাপা (ীড়ীতুলা 

গ্রভৃতি দ্বার! তৌলা, মাপা নহে), প্রঃ 

পাচ আড় মাপি দিলা ধাঁন (কবিকঃ)। 

মাপা ॥ মাপ...ফ্য. গ্রুমাণ, গা$--চাতে। 

মাঁপ, মাপে দশ কাঠা। মাপ-কোখ বরা... 

(জুখ ধাতু দেখ। প্রায় সইচর শব) 
মাপা ও জোখা দেওয়! | (১) দীর্ঘ মাপ,_ 
৮ যবে ১ আঞ্জল। (বা* শিশুবোধকে 

৩ষবে। কিন্তু ২৪ আঙ্জ/লে হাত ধর 

আছে । ১ হাত ১৮ ইঞ্চি ধরিলে ৬ যবে 

(পাশে পাশে রাখলে) ১ আজ্ীল, ১২ 

যবে ১1০ ইঞ্চি, সং শান্ধে জোর্ঠ মধ্যম 

কনিষ্ঠ ব্রিবিধ অঙ্গলী আছে। ৮যবে 
জোষ্ঠ, ৭যবে মধ্যম) ৬ যবে করনি 

অঙ]ুলী। ৮ যবোদর ১ ইষ্টি (১ বুৰুল- 
বুড়া আর্জীল)। অতএব ২৪ ইঞ্চিতে 

জোষ্ঠ হাত, ২১ ইঞ্চিতে মধ্যম হাত, 

১৮ ইঞ্চিতে কনিষ্ঠ হাত হয় )। ৪ আঙুর 
১ মুঠ (স" মুষ্টি)। ৩ মুঠে ১ বিঘং 

( স* বিতন্তি। বিঘতের নামান্তর চাকড় 

(ও* চাখড, ম* চৌজ্ঞা- চতুরগ্]ল)। 

১।০ বিঘতে ১ মুঠনি ( বদধমুষ্টি হস্ত। ম' 

নাম অরত্ি )। ২ বিঘতে ১ হাত (স+ হস্ত 

_কফোঁণি-কন্ুই হইতে মধ্মাঞজুলীঃ 

অগ্র )। ৪ হাতে ১ বাঁও ( স* ব্যাম। অন্ত 

স* নাম বাছুচাপ)। ৮০০০ হাতে ১ কৌশ। 

(২1৮ াইলে পাকা কোঁশ। ২ মাই 

কাচ! কৌশ)। ৪ কৌশে ১ যোজন (২, 

ভূমি মাপ,_ ২৪ আঙুলে ১ হাত। ৪ হারে 
১ কাঠা (* কাঁঠিকা)। ২০ কাঠীয় ১ বি 
( সং বিগ্রহ )। অন্ত রীতি, ৬ আজবে 

ছটাক (ওজন দেখ) । ১৬ ছটাকে কাঠ 
৫ কাঠায় ১ পোয়া (বিঘার পাদ)। দীং 
(স* দণ্ড), নল (স*), রশি (ম' 

ঃপ) এতৃতির টৈর্থা নিদিষ্ট নাই। দীং 
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্রশ্থে কালীর মীপ,_-১৯১ হাতে ১ গণ্ডা। 
৫১৫ হাতে বা & শঞ্ডায় ১ কাচ্চা 

মুন্তু। খাজন। মাফ--রহিত; দোষ মাপ. 

দোষমুক্ত। 
(ওজন দেখ )। ৪১৫ হাতে ব! ৪ কীচ্চায় মাফিক'.'ণ. (আ" মুআফিক )। অস্কুসারে, 
বা ২০ গঞ্চায় ১ ছটাক। ১৬ ছটাকে 
১ কাঠা। ৫ কাঠাতে ১ পোয়া বা চৌক। 
৪ চৌকে বা! ২০ কাঠায় ১ বিঘা । শুভঙকরী 

আর্ধায়, কুড়ব! কুড়ৰ! কুড়ব লিজ্যে। 

কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্যে॥ কাঠায় 

কাঠায় ধূল পরিমাণ । বিশ গণ কাঠায় 
যান।-_কুড়বাবিঘা ( কুড়ব! দেখ)। 

লিজ্যে--লিজিয়ে (হি* )--লউন | অর্থাৎ 

বিঘা বিঘা (৮০ হাত ১৮০ হাত )-১ 
বিঘা কালী, কাঠ! * বিঘ। (৪ হাত ৮০ 

হাত)-.১ কাঠা কালী, কাঠা «কাঠ! (৪ 

হাঁত১৪ হাত)--১ ধুল (স* ধূলি হইতে)। 

(৩) ধান চীলের মাপ,_-৪ ছটাকে ১ পোয়া 
(শেরের পাদ )। ৪ পোয়ায় ১ শের ( স* 
শরাৰ )। & শেরে ১ মান ( স* মানিক! )। 

৪ মানে ১ কুড়ী (স" কু)! ১৬ কুড়ীতে 
১ আড়া (স* আট়ক)। ২০ আড়ায় ১ বিশ 

( স* ব্িশ্বা )। স্বানভেদে এই সকল মান- 

পাত্রের পরিমাণ ও নাম-ভেদ আছে। 

(৪) ইংরেজী দীর্ঘ মাপ,_-৩ যবে (লম্বালস্ি) 

১ ইঞ্চি বা বুরুল। ১২ ইঞ্চিতে ১ ফুট 

(বা'তে ফিট শব্ধ বলা ভূল )। ৩ ফুটে ১ 
গজ। ১৭৬০ গজে ১ মাইল। ২ মাইলে ১ 
কোশ (কাচি কোশ)। (৫) কাপড়ের মাপ, 

--৩ আঙ্গুলে ১ গির! (দেখ, ১৬ গিরাতে 

১ গজ । (অতএব ১ গির! -২।০ ইঞ্ছি)। 

মাপা" 'ধাতু, মাপ ধাতু আস্তে)। মাপান!। 

মাপানি.''মাপন কর্ম, মাপন বেতন । 
মাফ রী" মাপ)..'গ, (আ* মু-আ ফ)। রহিত, 

নিয়মমত। 

মামদো'ষ্য. (মহম্মদ নাম হইতে 1)। মুসল- 
মাঁন মরিলে যে প্রেত হয়। 

মাঁমলৎ.'ষা. (মামলা হইতে )। মাঁমল|। 
মামলত্দার''.মামলাদার। 

মামলা. “ব্য. (আ" মুআম-আল! )। ব্যাপার, 
মকদামা। সঙ্গিন মামলা... গুরুতর মকন্দমা । 
মামলা-বাজ...কলহপটু। মামলা-মকদাম! 
'"*( সহচর শব )। মকদম! | 

মামা'''ষ্য. (স*মামক। ম*)। মাতুল। 
স্ত্রী মামী। মামা-তৃ*..ণ. (মামক-তাঁত )। 
মাতৃসন্বশ্ধে (ভাই বইন)। মামা-শবপুর:.. 
মাতুলরুপ শ্বশুর। স্ত্রী" মামা-শ্বাশূড়ী। 
মামা-বাড়ী...মাতুলালয়। মামার বাঁড়ী__ 
মাতুল-গ্রামে অপরের নহে, মাতুলের বাড়ী। 
( তু* শ্বশুর বাড়ী, শ্বশুরের বাড়ী )। 

মামু ''ফ্য. (ও+ হিৎ উর্দু) মামা। 
মামুলী'-.. (আ" মামূল+ঈ)। নিয়মন্ছিত, 

চলিত। মামুলী থরচ...যে খরচ প্রচলিত 
আছে। 

মায়'"'ব্য.. আ*)। হিঃ_মায বা 
দশ কাঠা। 

মারনা'.'ফ্. ( আঁ" মা-আএ নাহ )। ' দর্শন, 
পরীক্ষণ, পুঃ-_ডান্তারে লাশ মায়ন। 

করিয়াছে। 

মায়া, মায় '' মেয়ে দেখ । 

মায়. "যয. ( স* মায়া--ইজ্জজাল--অঃ, বুদ্ধ 

মেঃ, শঠতাশ হেমঃ। বিসদৃশগ্রতীতি' 

সাধর্নং মায়া। দর্শনে নামান্তর অবিদ।। 

ঙ 
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অজ্ঞান, প্রকৃতি, ইত্যাদি )। ইন্রজাল, _দৌড় মারিয়া পলাইয়াচে, লাফ মাঁরা। 

গঃ--মায়া দেখাইতেছে; কপটতা, প্রঃ ূ উকি মারা, কাজ করিয়া হ্াঁপ মারা, ষটকা 

মায়া কানা কীদিতেছে; মমতা । মায়া-। মারিয়! পড়িয়া থাকা, গুড়ি মারিয়া যাওয়া; 

মমতা...( সহচর শব )। মমতা মায়া: | অপহরণ করি, পঃ-ডাকাইতে ঘর মারে, 

: মোহ... (সহচর শব । মোহ -অজ্ঞান )। 

মমত! | মায়াবী'-.ণ. (স* মায়াৰিন্)। 

ইক্জরজ্ালকারী ; মমত-বৃদিধ কারী, প্ত$__ 

পথে টাক! মারে ; মুছভাবে বা ঈষৎ গ্রলেপ 

দিই, ত1--নৃতন হাড়ীতে তেলহাত মারা। 
(অকর্মক) মারি ক্রিষ্ট হই, প্রঃ-বাযু- 
শূলে গেট মারে) অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হই, 

€.-অল্ন আগুনে বেগুন দড়কচা মারে, 

মিঠাই খাইলে মুখ মাবে। (মাল কোচ 

মারা, উকি মার! প্রভৃতিতেও অকর্মক মনে 

করা যাইতে পারে)। মারা ॥ মারণ...ষা, 

(স*)। বধ) বিনাশ; শত্র,বিনাশ নিমিত্ত 

তক্তমন্ত্র গ্রয়োগ ( মারণ উচ্চাটন )) তন্মী- 
করণ, যেমন লো মারা...ণ, মৃত, গরঃ_ 
তিনি মারা গিয়াছেন। মার! পড়িয়াছেন? 

বিনষ্ট, প্রঃ-_মাঠে মারা যাওয়া _বৃখ! নষ্ট 

যেন মাঠে দস্থ্য দ্বার বিনষ্ট ।.'ফ্য. প্রহার | 

মারা-ধর!...( প্রায় সহচর শব্দ) আবৃমণ 

ও প্রহার । মারা-মারি (গ্রা* মারিক-মার! )"" 

পরস্পরে প্রহার । মারি'"'ষ্য. প্রহার,গ্রাঃ_যে 

মারি খেয়েছি আজি চোরের অধিক (ভাঃ) 

.০ষ্য. (স*)। মড়ক ) বিনাশ, বধ। মারি, 

মীর...ষা, (বা* মার ধাতু ই)। প্রহার, 
বিনাশ, প্রঃ--ইহার মীর নাই । মীর খাওয়া 

_ প্রহার সহন, দু পাওয়া । মীর-ধার করা 

মেয়ে-ছেলে বড় মায়াবী-_মায়ানু_হয়। 

মার...ধাতু, (স* মূ ধাতু ণিজস্তে মারি ধাতু 

হইতে । কিন্ত, মরা ও মারা অর্থে সাদৃত্ত 

নাই। কর্মপদ অনুসারে বাঁ* মার ধাতুর অর্থের | 

প্রভেদ হয়। ও? হি* মার- প্রহার করা; 

মণতেও তাই । বিশেষ বিশেষ শব্-যোগে 

অর্থান্তর হয় )। মারি-বধ করি, প্রঃ | 

মাছ মারা, মানুষ মারার দেশ, পাখী-মারা__ ৷ 

যে পাখী বধ করে, ব্যাধ; প্রহার করি । 

(মারিয়া ফেলা-বধ কর1), প্রাঃ_ রামের: 

মাথায় মারিয়াছে; অস্্রশস্্াদি নিক্ষেপ বা. 

চালনা করিয়! প্রহার করি, প্রঃ--বেত মারা, 

জুত! মারা, গুলী মাঁর।) প্রবিষ্ট করি, প্রাঃ! 

কাথে পেরেক মারা) গীড়িত, ক্রিষ্ট করি, 

গ£--+পিঠে না মারিয়া! পেটে মারা--অন- | 

শনে গীড়িত করা; নিঃশেষ করি, ভোজন ৰ 

করি, পাঃ- পরের ভাত মারা (নিন্দিতার্থে)? 

্বধর্মতষ্ট করি, প্রাঃজাঁতি মার!; 'অপবিভ্র 

অকর্মণ্য করি, প্রঃ -শূদ্রে বামুনের হুকা । 

মারিয়াছে ; ভন্মীভূত করি, গঃ--কবিরাজে 

লোহা মারেন) শুক করি, ওঃ পুকুর 

মারিয়া মাছ ধরা; জলহীন করি, রসহীন 

করি, প্রঃ£--ননী মারিয়া ঘি, নারিকেলের 

ছাই মার!) অবস্থাস্তর প্রাপ্ত করি, ৫: 

মাল কৌঁচা মার; গত্যন্তর প্রাপ্ত করি, €1£ 

মারি ধরি করা, মারা"্ধরার চেষ্টা করা। 

মীর-পিট...( সহচর শব )| মারা! প্রহার 

বে-দম মীর...এমন প্রহার যে শ্বাস রোধ 

হয়। আঘাতি মীর...(স+ আঁঘাতিন্)। 

নিহত করিবার মারি বা প্রহার। নির্ঘাত 
মীর...(স* নির্খাতি-বিনাশ)। বিনাশ 
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করিতে পারে এমন প্রহার । মারাত্মক.."ণ. | মার্কেট. “যা. (ই* 0721090)| হাট? বাজগার। 

স* মার+ আত্মক )। 

দারুণ।  শীরকুটিয়া, মীরকুট্যে''ধ. মারে 

কোঁটে যে, যেমন ছুষ্ট গৌরু। মীর-খাগুয়। 

জীবননাশক ; | মার্গ''ষ্য.( স*)। পথ) (অশিষ্ট ) মলদ্বার 

মার্গশির ''ষ্য. (স*। ও* মগশির)। অগ্রহায়ণ 

মাস। 

মীর-খেগো.'ষে পড়িয়! গড়িয়! মারি খায়। | মার্গিজ'' ব্য. (ই* [1016286৩)। বশ্ধক 

মারা. ধাতু, (মাঁর ধাতু আস্তে )। মারান! | 

মারতৌল...ষ্য, (হি*)। হাতড়ী। 

মারফৎ ( সংক্ষেপে মাং) ''ব্য. (আ* )। দ্বার! 

প্রঃ লোক মারফৎ পাঠাইবে। 

মারহাটা...য্য. ( স* মগারাস্্ী+বা* আ। ও* 

মরহাটা)। মরাঠা, মহারান্রদেশবাদী। 

মারহাট। আমলের:' 'মহারাষ্্ীয় রাজার শাসন- 

সময়ের) পূর্বকালের | 
মারা. 'মার ধাতু দেখ । 

মারাঠা; মারাঠী,""মরাঠা দেখ । 
মাু...য্য. (হি*মারু। স* মনু হইতে 1)। 

রাগরাগিণী দেখ । 

মারুতি "'ষা. (স* মারুতী কিংব| মারুত--প্রাণ- 

বায়ু হইতে)। গর্ভ বা ভু,ণ, পরাঃ--কবিকঃ। 
মারুয়..ষ্য, (ওৎ নাম মাঞ্ডিঅ'। 

রাঁজিকা, রাগী। তেলুগু নাম রগি)। 

ধান্যাদবর্গের কৃষিজাত শকততৃপবিশেষ | 

(আদাঃ)। 

মার্চ '''ষ্য. (ই* 10810) | ইংরেজী ভূতীয় 

মাস (১৪ ফাল্গুন হইতে ১৪ চৈত্র )। 

মার্বল, মার্বেল. যয, ( ই* 1081016)। শখ 

মর্মরগ্রস্তর; ছেলেদের খেলিবার কাঁচ 

কিংবা পাথরের গুলী। মার্বল কাগ্'"' 
কাগজ দেখ। 

মাল ''ষ্য, (স*--মেঃ)। মাল্য; চরকাঃ 

টেকো৷ ঘুরাইবার স্থত্র (চরকা দেখ)। 

হাড় মাল.''অদ্বিমাল্য। মুণ্ডমাল, মুণ্ডমীল 

:*"নরমুন্ডের মাল্য | (২) (স*মাল) | জাতি 

বিশেষ, যে জাতি সাপ ধরে ও সা" 

খেলায় । মালবৈদ্য...সর্পদংশন-চিকিতব 

মাল। 

স* নাম মাল-.ষ্য, (সমল) বাহুযোদ্ধ।। মাল, 

কৌচ! মাঞ-পরা ধুতির কৌচার অর 

পশ্চাতে আঁটিয়া পরা । মালাম-..ব্য, (ষ' 

(8183176 ০০186808 )1 সোজা ঘাসের : মন্লকর্ম)। মন্লকীড়! (নদীয়ায়)। মাল-সা 

মতন গাছ হয়, পাথরিয়া কাকরিয়! নিকৃষ্ট: 

ভূমিতেও জন্মে। দরিদ্রের খাদা, মহীশুরে 
দরিদ্রের প্রধান খাদ্য 

মারোয়!'' রাগরাগিণী দেখ। 

মার্কা.“যা. (পতুটি 00810551081) চিহু। 

মার্ক! মারা--চিন্নিত কর! | মার্ক-মারা' "৭. 

চিহিত, নির্বাচিত) শ্রেষ্ঠ। 

মার্কিন..'ণ. যয. (ই* £১17611081)) 1 আমে- 

রিক দেশীয়।'..য্ম. এক প্রকার পুৰু কাপড়। 

“যা, (স* মল্লান্ফোট )। মল্পের বাহ্ 

আশ্ফোট। 

মাল...ফ্য, (আ')। দ্রব্য; পণ/দরব্য ; উপাদান, 

-যেমন তেলের নিমিত্ত সরিষ! তিল (তু* 
স* মালক তিসী; মালপুয়া দেখ); মূল্য- 
বান্ ভ্রবয) অর্থ, কোষ? রাঙ্রকর। মাল 

কাঁটা...পণ্য বিবয় হওয়। | মালখান! "' 

মূল্যবান্ দ্রব্য ও টাকা রাখিবার ঘর। মাল- 

গাঁড়ী-"“গাড়ী দেখ। মাল থুজারি'তৃমির 



| ৬৬৮ ] 

« *কৃর়। মাল গুঁজারি করা_খা্ন। আদায় |] ০81/0221805 )। ফুহ শাদা, বর্ষাকালে 

_. দেওয়!। মাল জমি...ম-কর জমি, যে জমির : ছুই মাপ ধরে। রাজে ব্ছ্ ফুলের ঈষৎ গণ্খে 
খাঁজন! জমিদারের নিকট দিতে হয়। মাল | চারিদিক আমোদিত করে। শীতকালে বাঁজ 
জামিনি..'অর্থ দিয়া জামিনি, (হাজির হয়। | 

জামিনি নহে)। মাল মসল| ''মাল__গ্রধান | মালপুআ, মালপুয় "যা. ( হি* মালপুৰ। । তু" 

গ্রব্য বা উপাদান, মপলা--উপকরণ বস্তু] ও* মাল-গা তৈল। স* মালক--তিসী। 

নির্মাণের যাবতীয় আয়েছিন। মালমাত্া | মাল দেখ। মাল-তৈল-পক _মালপুআ। 
ধু স মান্রা--বিত | মাত্রা দেখ )। অর্থ, | ও* নাম অন্থানুং অপমানু। চৈতন্ত-মঙ্গলে 

' টাকা কড়ি ও মূল্যবান দ্রবা, গ্রঃ_-টাকা- | মিতমালু)। তৈলপক (কিংব| স্বতপক ) 

কুড়ি মাল-মাত! যত কিছু আছে (মাঃ)।  পিষ্টকবিশেষ। 
মাল..'( তু" ফা' মূল)। মদ্য। কীচা মাল | মালপোকা-''পোকা দেখ। 

* যাহা শীঘ্র বিকৃত হয়, জলমিশ্রিত মদা, ৰ মালব..'ষ্য. ( স* মালৰ )। রাগবিশেষ। রাঁগ- 

মুদু মদ্য। পাক! মাল...যাহা! অবিকৃত; রাগিণী দেখ। 

থাকে উপ্র মদ্য। মালামাল... মাল+ | মালভূম-''ব্য. ,স* মালভূমি | মন্লতূমি নহে)। 
অমাল )। সমুদয় দ্রব্য। পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য জাতিবিশেষের'দেশ। 

মালকোশ...ষা. (স* মালকৌশ)। রাগবিশেষ | | মানস, মালিস।.'ব্য. ( স* মল্লিকা-_মৃৎগাত্র- 

রাগরাগিণী দেখ। | তেরে_-মেঃ। মনষ্লিকা--মালিচা-_মালিসা। 
আালঞ..'ষা. (? স* মালগ্রপঞ্জ? শপ | ঢাকায় আইলসা। অর্থাৎ ম লুপ্ত! অতএব 

সঞ্চয় । মাল-ম%1 মাল-গ্রামনিকটত্ব | মালিস! পুর্ণ শবা। মাল! দেখ)। মাটির 

উন্নত ভূমি)। পুঙ্পবাটিকা, মালাকারের : গভীর বড় শরা। মালসা-ভোগ "ঠাকুরের 

পুষ্পোদ্যান, পাঃ_কৃতিঃ, প্রঃ-মালী : নিমিত্ত মালসাপূর্ণ ভোজ, এই প্রসাদ 

বৈসে গুঞ্জরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে মাল! | (প্রায়ই বৈষ্ণব মহোৎসবে)। 

মৌড় গড়ে ফুলঘর (কবিকঃ)। মালঞ্চ বাড়ি । মাঁল...ব্য. (স* | মাঁলিকা, মাল'-ও* মান্রি)। 

(শুং পুঃ)- মালা নিমিত্ত পুপ্পবাঁটিকা। ; মাল্য, মাল। কণ্ঠমালা:.তুলদী কাষ্ঠের 

অধুনা, মালাকারের বেড় (ৰেষ্ট) ও | মাল্য; এই আকারের সোনার মালা (তু* 

বলে। স* মালিকা__কঠভৃষণ )। গড়িয়া মালা, 

মালতী...ফ্য. (স*। সুমনা মালতী জাতি: | গোৌঁড়ে মালা. "চারি পঙ্ন্তিতে রচিত পু 

চাঁমেলি-_অঃ। ওণতে মালতী-্জাতি। | মাল্য। গড়িয়! দেখ । চাদমালা.''চন্্রাকার 

পরে স* মালতী শব্দের বা* অর্থ আসিয়াছে, | পুপ্ন্তবকে রচিত মাল্য। গ্রায়ই সোলার 

 পন্সপুরাণে মালতীবীজের কথ! আছে। ইহ! [ চন্্রবিশিষ্ট মাল্য (ঠাকুরের )। ঠাদমাল! 

রা* মালতী-পুণগবীজ। ও* গণ্ধমালতী)। | হাতে করা--শপথ করিতে কালী শীতঘা 

তগরাদি বর্গের বৃহৎ লতাবিশেষ (ছ,011658! প্রভৃতি দেবীর চাদমালা হাতে লওয়া। 
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বন-মালা -“ষ্য. (ল* বন-মালা-_বন্ত পুপ্পের 

মাল্য। পরে, শ্রীক্ষ্ণের মাল্য) পরে, 

আলামুলস্বিত সর্ব-খতুকুস্থম মধ্যে স্থল 

কদন্বপুপ্পবিশিষ্ট মাল!)। বন্ত পু্পমালা) 

শ্ঠামালত! (এই লতা মাল্যাকাঁরে গোপার্বণে 

দেওয়া-- পুজার ব্ত্তির প্রতি সম্মান 

গ্রদর্শনার্থে তাহার গলে পুষ্পমাল্য ও 

রখ 

নগরে নগর (কবিকঃ)। অধুনা, মালাকার 
ও ম'লীর কাজ পৃথকৃ হইয়াছে। হিৎতডেও 

মালী-উদ্যানপাল, মালাঁকার-_মাল্- 

পু্াঁদি বিক্তো। 

মালা...যা. (স* মল্লিকা_-পারতেদে_+দোঁট 
মল্লিক! কংস--হেমঃ1 স* মল্প, মললক। 

মালদা দেখ। তু* হি* মলিয়।)। নার- 

কেল-খোলার পানর, নারিকেলের খোলার্ধ। 

গোবুর গলায় পরানা হয়)। মালা-টনদন | 

ললাটে চন্দন দ্রান। (কেবল শোভ| নহে, | মাল! হাতে করা_-এত দরিদ্র ও নিঃসম্বল 
নুগণ্ধে চিত্তের প্রফুপ্নতা সাধন উদ্দেশ্য )। | হওয়। যে নারিকেল-মালা জলপান-পান্র 

মালা বদল..'বর-কন্ার, সৌখ্যে মিত্র" | 
দ্বয়ের মাল্য পরিবর্তন । বৈষ্ণবের মালা_- | মালা..'মাকাল দেখ । 

করিতে হয়। 
ঞ 

সুতার গাঁথ| তুলপী কাঠের ১০৮ গুলিকা। ূ মাল1...ষ্য. (স* মাল )। জাঁতিবিশেষ। 

মালা জপ করা-হরিনামাদদ জপ কর|। ' মালাই ..ফ্য. (ফাঁ* বালাই। হি* মাঁলাই)। 

মালার গুলিক| দ্বারা জপের সংখ্যা করা ৰ দুধের শর। 

হয়। মালার সাক্ষী--১০৮ বার জপ মালিক." *ষ্য. (আ*)। রাজ, স্বামী। ছনিয়ার 

হইলে যে পৃথক্ গুলিকা দ্বার হা 

সংখা করা হয়। এইরূপ, ১০ কিংবা: 

অন্য সংকল্লিত জপ-সংখ্যার নিমিত্ত ছোট 

মালা । ১৫৮ সংখ্যক মালা চারি বা? 

ফিরিলে এক কল্প হয়। শান্তের মাল! 

রুদ্রাঞ্ষের মালা । কখন কথন পদ্মব'জের 

মালা হয়। প্রায়ই কদম কাঠ কিংবা 

অন্ত লঘু কাঠের মাল! কুঁদিয়৷ নিমিত 
হয়। মালাকার...ষ্য, ( স*)। পুষ্প-মাল্য 

নির্মাতা; জাতিবিশেষ | জী" মালাকারনী । 

মালী-..ষ্য. (স* মালিন্, মালিক। হি 

মালী, ও* ম* মাল্চী)। মালাকার। স্ত্রী' 
মাঁলিনী। যে পুস্পাদ্যানে কর্ম করে, ৩12 
মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে 

মালা মৌড় গড়ে ফুল ঘর। ফুলের পু'টলি 
বান্ধে সাজি ভরে লয়ে কান্ধে ফিরে তারা; 

মালিক-_ ঈশ্বর; দেশের রাজ! । মাঁলিকান। 

..“ফ্য. স্বামীর প্রপা জভ্য। মালিকী..'ণ. * 

মাঁলকসন্বত্ধীয়। 

মালি-মকর্দম।..'ষ্য. ( মাঁমল| হইতে মাঁল)। 

মামলা-মকন্দম| | 

মালিস...ষ্য. (ফা* মালীষ)। মর্দন। তেল 

মালিস করা--তৈল মর্দন। মালিসী-''ণ, 

মালিসের যোগ্য । 

মালী..'মাল! দেখ। 

মালুম ৭. (আ+ মানুম )। জ্ঞাত, দৃষ্ট। বে- 

মালুম..ণ. অ-দৃ্, লুন্বীয়িত। বে-মানুম 

চুরি ''এমন চুরি যে, হজে ধর! পড়ে না । 

মালুম-কাঠ..'( মতে মালীম-_জাহাজের 

কর্মী)। মান্তুল (?, নৌকায় বদ্ধ উচ্চ কাঠ 

প্রাঃ_-ছুপরের পৃথে যার মালুমকাঠ দেখি 

(কবিকঃ)। ( ও* দ্রিগ্বাঁরণ থম্ব )। 
টি৭ 

ড় 



[ ৭৭০ ] 

মীলে..ধ্য. ( স* মালু )। জাতিবিশেষ। স্ত্রী 
মালোনী। | 

মাল্পা..'ষ্য. (আ* মল্প।)। নাবিক। মাঝী- 

মাল্লা'.'(সহচর শব্)। কাগুারী ও দীড়ী। 

মাঁশুল..'ষ্য ( আ* মাহস্থল)। শুষ্ক । ডাক- 

মাশুল':'ডাকে পাঠাইবার প্রদেয় শুক্ক | 

মাষ, মাধকলাই...ষ্য. ( স' মাষ, মাষ-কলায়, 

মাস। আসা* মাহ.-স* মাব বা 

কলাই। বা" চলত নাম বিরি কলাই, ও, 

বিরহি; হি* উদ্ণ ম* উডীদ--স* খব্ধ ?)। | 

বিরি (দেখ)। 

মাঁষ! .'ষ্য. (স* মাক, মাদক )। মাষকলাইর 

ভার হইন্তে উন্মানবিশেষ। ( পুর্বকালে 
প্রদেশভেতদ ৫, ৬; ৭, ৮, ১০১ ১২ গুজা 

পরিমাণ। তন্মধ্যে ৫) ৬ গুগ্ত। পরিমাণ 

মাঁধর্ধ, ও আদা মাঁষক নামের সংক্ষেপে 

মাষক। বো হয়, ৮, ১০, ১২ গুঞ্জা প্রসাণ | 
ছিল)। মোনা রুপা ওজনে ১০ ও ১২ 

মাযায়, কৰিরাজী ওথনে ৮ মাঁষায় তোলা । 

ওজন দেখ । মাষানী..'ষ্য. (সং ম।ষপর্ণা)। | 

শিথ্ধাদ্দিবর্গের বন্য লতাবিশেষ (৫9181770005 

9১11১) 1 পাতায় তিন পর্ণ। পর্ণের নিম্ন: 

পৃষ্ঠ ঘন লোমময় ( এই হেতু এক স* নাম 

হর-পুচ্ছী )। ফুল আনীল-রন্তু। 

মাষ্টার. .*ষ্য. (ই* 2195601) 1 ইংরেজী ভাষার 

শিক্ষক । মাষ্টারি.ষ্. (মাীর+ই )। 

মাষ্টারের বৃত্তি। মাষ্টারী...ণ. (মাষ্টার +ঈ) | 

মাঞ্টারের ফোগ্য। হেড মাষ্টার .'ষ্য. (ই* 

॥ 

| 
। 

] 

ৰ 
| 

র 
ৃ 
| 
] 
] 

ূ 
ূ 

চ 
1080 1029061) | ই্ছুলের প্রধান শিক্ষক। 

মাস (উ* মাষ'..ষ্য. (স। মন্ততে পরিমীয়তে 
অনেন_ইহাঁ হইতে মম্ বৈদিক অর্থে 

চন্ত্র' চত্্রমন্_বন্তুতঃ সহ১র শব, চন্্র+ | 

মন্, চত্রমা, বা" চাদিম? টাদা-মাম)। শুর 
কৃষ্ণপক্ষ পরিমাণ (চান্ত্র মাস), হুর্ষের এক 
এক রাশি ভোগকাল (২৯ হইতে ৩২ 
দিনে )) বৎসরের দ্বাদশাংশ.) ৩০ দিন 
(কারণ চান্ত্র মাস ৩০ তিথি )। মুসলমানী 
মান (ফা* মাহ) চান্দ্র মান? ইংরেজী মাস 
৩০ কিংব। ৩১ দ্বিনে; এক মাপ ২৮ কিংৰ 

২৯ দিনে । বা" মাপ নাম,-বৈশাখ (গ্রা' 

বোশেক ), জোষ্ঠ (গ্রা* জোট্টি), আধা 
(গ্রা" আধাড়) শ্রাবণ(গ্রা*ৎ শাবন। প্রাচীন 

বা'শাবণ শাওণ), ভাদ্র (গ্রা" ভা) 
আশ্বিনঞ্রকাতিক (গ্রা* কাত্তিক), অগ্রহায়ণ 
( গ্রা' অগ্ঘান ), পৌষ, মাঘ, ফান্তুন (গ্রা' 
ফাগুন), চৈত্র (গ্রা* চৈৎ)। মুমলমানী 
মাসের মধ্যে মহরম নাম প্রসিদ্ধ ইংবেজী 
মাস নাম, জাম্গআরি বা জান্যারী, 

ফেব্রুআী বা ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, 
মেঃ জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপছ্ছের 

অক্থটাবৰ, নভেম্বর, ডিসেম্বর। মাস কাবার 

'-*(ফাঁ* কাবার)। মান শেষ। মাস-কাবারী 
''মাসশেষে করণীয়। মস-নথ্তা''' 
(নক্ষত্র -নখত1)। যে মাসের যে নক্ষত্র 

(খন1)। মাস-মাহুন!.'.মামসিক বেতন। 
মাস শেধ। ..শুধ ধাতু দেখ। মাসকিয়া, 

মাদক্যে'প. যা, (স* মাসিক+ইয়া)। 
মাসিক; মাসে মাসে করণীয় (শ্রারথাদি)) 
এক মাঁস বয়প যার। 

স...ফ্য. (স* মাংদ। আদা" মাহ, ও. 

মস হি" ম* মাস। বৈদিক মাধ1)। 

মাংস। মরাীস.'দেহের। বিশে 

ন্তকের মৃত চর্ম। মাদার ণ (শীল 
আল)। মাংসল, খলদেহ। গানের 
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কালী করা--অর্ত/ধিক পরিশ্রমে ত্বক বিবর্ণ 

করা । মারিয়া! হাড়-মান এক করা- প্রহার 

দ্বারা হাড়কেও মাংস তুল্য করা। হাড়ে 

শীসে জড়িত-_অস্থি-চর্ম নহে, মেদল নহে, 
সাল অস্থি-সহ পুষ্ট মাংস বেষ্টিত। 

মান্তাত, মাস্শীশ.'মাসী দেখ । 
মাঁসৃহরা'''ষ্য. (আ* মুষাহরা)। বেতন, তন্থা। 

মাপী ''ষ্য. (স* মাতৃম্বস্থ | হি* ম*মারদী, ও* 

মাউসী)। মাঁতিভগিনী | পু* মাসা, মেস । 

(বন্তুতঃ মাসী+ইয়া-_মাপিয়া-_মাস্ত|| 

তু পিস । ও* মউপস। হি* ম* মাবস| )। 
গ্রা--মান্তার করপন! নয় মান্কার মন্ত্রণা 

(মাঃ), আনন্দে আমাকে মেস্বা করিলেন 

কোলে (মাঃ)। মাসতাঁত:.'( মাধীভাত)। 

মাণীসম্পক্কাঁয় যেমন ভাই, মাঁপীপুত্র। 

মাদশাশ, মংসাশ ''মাসীরুপ শ্বাশুড়ী। 
বরের ঘরের মাপী কন্ঠের ঘরের পিপী-_ 
যিনি মাতৃকুল ও পিতৃকুল,--ছুই কুল 
জাঁনেন। চোঁরে চোরে মাসতাঁত ভাই-_চুরি 
করিবার সময় চোরের মধ্যে যে সৌহার্দ্য, 
তাহা মাসীপুত্র ও পিসীপুত্রের সৌহার্দোর 
তুল্য । এক চোর অন্ত চোরের অহিত 
করে না। 

মান্থল.''মাশুল দেখ। 

মান্তুল'''ষ্য. ( পু [085010 _ 018 10850 | 

স* নাম পোলিনদ। ও* নাম তলাউ খম্ব, 
তলাউ--পাইল) হি* শীড়কাঠী-_শীড়- 
পাইল। অন্য হি" মান্তুল)। নৌকা জাহাজে 
পাইল টাঞ্জাইবার উচ্চ কাণ্। 

মাহ, মাহা'.'ষ্য. (ফা* মাহ। সং মাস)। মাস। 
মাহাতাঁব..'ফ্য. চন্য অগ্নিবাণবিশেষ। 
মাহী: 'মাঁ-সন্'্ধীয়, যেমন বহ্মাহী-_ফষঠ 

মাসিক । মাহিনা, মাইনা...ঘ্য. (মাহআনা। 
তু* সালিআনা )। মাসিক বেহন। মাঁম- 
মাহিন|'.'মাসিক বেতন) মাসিক বেতন 
হইতে দৈনিক বেতন গণন!। বৎসর- 
মাহিনা-..বাধিক বেতন হইতে মাসিক ও 

| দৈনিক বেতন গণন। (শুতঙবরী)। মাইন. 
৷ কর! চাকর... বেতনে নিষুন্তু চাকর। 
মাহাতি, মাহাস্তি..ষা, (মহস্ত হইতে ও* 

মহাস্তি। তৃ* স* মাহত। কোথাও কোথাও 
বা" মাহাতি)। জাতিবাচক উপাধিবিশেষ। 

৷ মাহিষ্য'''ষ্য, (স*। মহ্যি হইতে )। হিন্দ- 
জাতিবিশেষ! 

মাহত".'্য. (স* মহামাত্র। ও* মাহুত্ত ) হি* 
মহাৰৎ, মহত ? ম* মহাঁৎ)। হস্তী-চালক। 

ৰ মাহর""'ষ্য, (ময়ূর হইতে? হি* মাহুর)। 
। বিষ। পা8-কবিকঃ। | 

মাহেন্দ্''*. (স"]| মহেন্দ্র হইতে )। ইঞ্জের 
যোগ্য; ইহা হইতে শুভ, যেমন মাহেন্্ 
ক্ষণ, মাহেন্দ্র যোগ। 

মীর...মার ধাতু দেখ। 
মিআ.."ধাতু, (স* মৃত হইতে )। মিআই-_ 

মৃছু হই, স্তিহীন হই, প্রাঃ_গান 
মিআইয়। যায়; আর হই, ওঃ--বর্ষা- 

কালে মুড়ি শীঘ্র মিআয়। মিআনা ॥ 

মিআ.''মিয়! দেখ। 

মিউনিসিপাল'''ণ. (ই* 07010101081) নগর- 

শাসন সম্বন্ধীয়। মিউনিসিগালিটি..'যা, 
(ই*)। যে নগর নিজের নাঁগরিক ছার 

শাসিত। 

মিউ-মিউ'.'ব্য. (অস্কার শব )| ফিড়ালের 
রবে। মেওমেও''*বড় বিড়ালের রষে। 

মেও দেখ,। | 
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মিগ (গ্া')..ফ্য. (স* মৃগ)। মৃগ। স্ত্রী 

মিগী। প্রই_শৃং পুঃ। মিগের বাঁত'"" 

প্রবিষ্ট করা। মেটান|। মেটা-মিটি.. 
পরস্পর মিলন। 

জোষ্ের সাত আঁধষাঢ়ের সাত এর মধ্যে: মিটমিট "ব্য. ( স* মীল ধাঁঙু সঞ্ডেকাঁচে)। 
মিগের বাঁত--অর্থাৎ জ্ষ্ঠ মাসের শেষ 

এবং আঁফাঢ়ের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মুগের 

বাত বহে (আকাশ, মুগ দেখ)। | 

মিছরী, মিছরি.""যা. ( সৎ মিশ্র-দেশ হইতে ? ূ  

আ*। হি* মি্তী, ম* মিপ্তী মিসরী)। খণ্ড 

গুড়, ্ঃ_চৈঃ চ:। কুজা (বা কুঁদ| )ও | 

থাল_ঢুই আকারে মিছরী করা হয়।! 

মোচার আকারের কুঁদা, থালে ঢালিয়া থাল 

সেকাঁচে, নিমীলিত ভ!বে, পঃ__মিটমিট 
করিয়! তাঁকাঁনা- চক্ষু প্রায় মুদ্রিত করিম 

তেল ন! থাকিলে দীপ মিট-মিট করে_ 
শিখ! হৃস্ব হয়। মিট্মিটানি ॥ মিট মিট! 
মিট -মিটিয়া, মিট মিট্যে.'ণ. অনুজ্জল, 

মৃদু (তু* মেজ মেঞ্জ, মাটি-মাটি )। মিট, 
মিটি ব্য. মিট-মিট ভাবে, গা£--কোটরে 
নয়ন ছুটি মিটিমিটি করে (ভাঃ)। 

ী। সিএ." মিষ্। প্রাচীন পদে মিঠ,মীঠ। 
মিছা -.ণ. ( স* মিথ্যা )। মিথ্যা; অসত্য; | 

অস্বায়ী। মিছা-সাঁচ| ''সত্যমিথা|। মিছা 

কানা কাদা-কৃত্রিম কন্দন প্রদর্শন | মিছা. 

মিচ...( মিথ্যা-মিথ্যি। তু* তাড়াতাড়ি )। : 

বৃথ!, মিথা|। | 

মিছিল-..ষ্য. (আঁ* মিসল্)। মকর্দমা) মক- 

দমার কাগজ-পত্র ; ঘটনা (পূর্ববঙ্জো যাত্- 
উত্সব )। | 

মিজরাব..'ষা. ( আঁ*)। সেতার বাঞ্জাইবাঁর 

নিমিন্ত তারের অঙ্কুশ । 

মিঞা..'মিয1| দেখ। পা কৰিকঃ। 

মিট.."ধাতু, (স* মিল ধাতু সংশ্লেষণে। ও, 

মিষ্ট ধাতু । তু* ভেট ধাতু স* মেল 

হইতে )| মিটি-_মিলিত হই, প্রঃ 

বিবাদ মিটিয়াছে-_-ছুই পক্ষ মিলিত হুই- 

য়াছে; পূর্ণ হই, গা$-_সাঁধ মেট | মেটা ॥ 

মিট-মাট-.'ষ্য. ( মাট গ্রচর শব্)। মিলন । 

মেটা, মিটা.." ধাতু, (মিট ধ'তু আস্তে )। 

মেটাই, মিটাই--যে!গ করি, মিলিত করি, 

পাঃ_-উনানে কাঠ মেটানা-বহছ কাঠ 

। 
র 
| 

] 

মিডিয়ম...ষ্য, (ই, 1)601010 ) 1 মাঝ 

হি মীঠ|)। মিষ্ট স্বাদ, সুন্থাদ) সুশ্রাব্য 

(সুর দেখ)। মিঠাই...ষা. (সঃ মিষ্টক। 

মিষ্টান্ন হইতে নহে। তু ও* মিঠা-_মিষ্টক। 

বরিশাল মিষ্টান্ন_পায়স)। ছোল। কলাইর 

বেশন দিয়া ঘিয়ে ভাঁজ! ও চিনীর রম 

ফেলা লাড়)বিশেষ। মণ্ডা-মিঠাই "(সহচর 

শব্ধ )। মিঠাই। মিঠা-কড়া 'ণ. (মিষ্ট 

কটু)। স্বাহ অথচ কিঞ্চিৎ উগ্র, যেমন 

অন্বরী তামুক | মিঠা-কড়া শুনাইয়। দেওয়া 
_তু* উত্তম মধ্যম দেওয়!। মিঠা বিষ'' 

আতিষ দেখ । মিঠানি-"'ষা, ( মিঠা+ 

পানি )। মিষ্ট রস বা জল। 

মিড় ..ফা. (স* মিল-_মিলন। স* মর্দন?)। 

সেতারাদি যন্ত্রে এক সুর হতে গড়াইয়! 

অন্ত সুরে গমন। সেতারে তার টানিয়া 

মিড় দেওয়! হয়। ইহাতে মধ্যবর্তী স্থর 

মিলিত হয় (২) যস্ত্রের ধ্বনিকে সবণে 

স্বাতিক,ণ। 
রি 

আকারের কাগজ বিশেষ ( আপাঃ ), ডেমি। 
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| রর মিতবর ''বর দেখ । (রাঢ়ে গ্রা* নিৎ-বর। | মিনা... (ফাঁ*-নীলগ্রন্তর )। ধাতুগাত্রে 
তু* মীমাংসা -গ্রা* নীমাংসা )। 

মিতা..'ষ্য, (স* মিত্র। ও* মিত)। মির, 

যিনি স্থে ছুঃধে সমকিয় ; স্থনামীয় মিত্র । 

(বধ) দেখ)। মিতালী ''যা. (মিতা+ 

আলী )। মিত্রতা, মিত্রকার্ধ। মিতিন, 

মিতিনী-..ষ্য. (স' মিক্রপত্বী--মিতিনী-- 

মিতিন। এই অর্থে আপা" মিতিনী)। 

নারীর নারী মিত্র। (তু* সেঙ্গাতিন )। 

মিতি-..ফ্য. (স*। মিতিমানেহপ্যৰচ্ছেদে )। 
সীমারেখা, সমাপ্তি, াঃ__মিণ্ত দেওয়া, 

মিভি-তারিখ | (হি* ম* মিতী _তারিখ)। 

মিন্তিকা (গ্রা*)'" ষ্য. ( স* মুত্তিকা )। মৃত্তিকা । 

গঞ্খা-মিত্তিক! ''গঙ্গামৃত্তিকা (শৃং পুঃ)। 

মি। (গ্রা*)*ষ্য. (স* মৃত্যু )। মৃত্যু 

আউমিভ,'."আমু মৃত্যু (শুং পুঃ)। 

মিথা!. "বা, (স*)। অসত্য । মিথ্যা-মিথ্যি.' 

ব্য. (মিছাঁমিছি দেখ)। বৃথা, আসত্য। 

সত্য-মিথ্যা... গ্রতিচর শব্)। সত্যাসত্য। 

মিথা! সাক্ষী-..( স* )। কুটসাক্ষী, অসত্য- 

বাঁদী সাক্ষী । মিথাঁর জাহাজ..'মিথ্যাপুর্ন 

মেন জাহাঁজ। মিথ্যার মরাই..'মিথ্যাপুর্ণ 

যেন মরা, প্£--মিথ্যার মরাই বেটা 

জেনেছি সকলি (মাঁ)। মিথ্যুক.''ণ. 

(মিথ 4বা* উক। তু* পেটুক)। 
মিথাবাদী। 

মিনতি-.ষ্য, (স* ব্বিনতি। ও* মিনতি; মৎ 

মিন, মিনতী) হি* বিনতি। তু* আ, 

মিন্নৎ)। বিনতি, প্রার্থনা, গ্রাঃ_-হে 

শ্রপতি এ মিনঠি ও রাঙা চরণে (মেথনাদ- 
বধঃ)। কাঁকুতি-মিনতি'*'( সহচর শব্দ )। 

কাকৃক্কি। 

নীলগ্রস্তর কিংব| নানাবর্ণ অস্থচ্ছ কাঁচ 
প্রয়োগ (678)61)1 মিনার কাক্গ .. 

মিনা বস!না, মিনা-বসানা দ্রব্য । কাশ্মীর 

ও জয়পুর মিনার কাঁজের জন্য বিখ্যাত । 
সোনার উপর মিনার কাজ--সুনদর দেখায় 
(কিন্তু কঠিন )। 

মিনার... (হি*। স* মন্দির হইতে ?)। 
মন্দরচুড়!। 

মিনি ..ব্য. (স* বিন! )। বিনা, প্রঃ_মিনি 

দোষে গলি, ওঃ--মিনি স্থুতে মালতীর 
গেঁথে দেয় হার (মাঃ)। ক 

মিন্মিন-''বা. (স* মিন্মিন--অল্পষ্ট বচন 

_শবকল্পঃ)। অস্পষ্ট বচনে, সাঁনুনািক 
বচনে, গ্রাঃ-মিন্মিন করিয়া বথা কহা। 

(বোধ সূ" নিমীলন মুল)। মিন্ মিনা, 
মিন্মিনিয়া ' "৭. যে নাকী স্থরেকিংব! 

চাপা ওষ্ঠে অস্পষ্ট কথ কহে। 

মিন্ষা..'ষা. (স* মন্তুয্ু। ও* মির্ণিস)। 

(অশিষ্ট, মানুষটা । স্ত্রী' মাগী। 

মিনিট 'ষ্য, (ই* 1010000)। এক ঘণ্টার 

ষাঁটি তাগের এক ভাগ, ২* পল সময়; 
এক ডিগ্রির ষাটি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ 

এক কল।। 

মিয়া, মিয়...ষা. (ফা* মিয়া | প্রাচীন বাণতে 

মিঞা )। বাদশাঁছের দরবারী লোক) 

মহাশয় ( মান্ত মুনলমানে )। মিয়|"মলার-'' 

রাগরাগিণী দেখ। মিয়া-সাহেৰ ''মহাশয় 

(প্রায়ই সন্বোধনে)। 

মিয়াজী...ষ্য. (ফা* )। মুসলমানী পাঠশালার 

গুরুমশায় |  » 

মিয়াদ''যা. (আ”)। সময়) কারাবণ্ধন। 
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মিয়াদী-''ণ, নির্দিষ্ট সময় সন্বপ্ধীয়) | মিশ-''ধাতু, (স* মিশ্র ধাতুযা। মিশি-মিঅত 
কারাবুদ্ধ । হই, €1ঃ--তেলে জলে মিশে না; মিলিত 

মিরগেল...মুগেল দেখ । হই, প্রাঃ ছুট লোকের সঙ্জো মিশয়! 

মির্ভা..ষয, (ফা* মির্ভা)। মোগল পদবী-) হুষ্টামি। মেশা॥ মেলামেশা ''মিল ধাঁ 
বিশেষ । মির্জাই...ষ্য. তুলা পোরা জামা-! দেখ। মিশ..'ষ্য, মিশ্রণ, প্রাঃ নুতনের 

বিশেষ; আধা চাপকান। সঙ্তো পুরাহন মিশ থায় না। মিশাল...ঘ্য 

মিল'..ধাতু, (স* মিল ধাতু । মেল ধাতু দেখ)। ৃ (মিশা+ল। কিংবা স* মিশ্রণ )। অন্ের 

মিলি-যুক্তু হট, এরাঃ-ছুই বন্ধ, মিলি"! সহিত যাহা মিশ্রিত করা হয়, প্রাঃ 

যাছেঃ সহগামী হই, ওাঃ--অনেক দুরে র ব্যাপারী ঘিয়ে মিশাল দেয় ( কোথাও 

গিয়া মিলিয়াছে ; একত্র হই, গাঃ--গঞ্জার : কোথাও ভেঙ্গাল); মিশ্রণ, প্রা -হাসির 

সহিত দ্বারকেশ্বর নদ মিলিয়াছে; ঘটি, মিশালে চাহনি আন (জ্ঞানদাস), মিশালে 
উপস্থিত,হই, এ18_-তাঁল সময় মিলিয়াছে, . বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায় (ভাঃ)। 
হারান ধন মিলিয়াছে | মেল1॥ মিল."'ষ্য. | মিশালা'ণ, মিশালযুক্ত, মিশ্রিত। মিশক, 

&ঁকা) মিলন । মনের মিল .'ছুইএর মনের! মিশুক ''ণ. (মিশ+ক। উক )। যে অন্ঠের 

এক গতি । মিল কর!__-অন্তের সহিত এক , সহিত মিশতে পাঁরে। আলাপে ' দক্ষ, 
কিংব! যোগ করা, একের অনুরূপ উপস্থিত মিশা, মেশ।''ধাতু, ( মিশ ধাতু আস্তে )। 

. করা । মেলা-মেশ। (সহচর শব) । মিলন। । মিশান।, মেশানা। 

মেলা-জোলা...(জুট ধাতু রূপাস্তরে জুল ধাতু |: মিশ..যা, ( স* মসী, মশী হইতে। কিংবা ফা" 

সহচর শব্ধ )। মিলন। মিলা, মেলা ..ধাতৃ, | মিস্সী হইতে )। মসী, যেমন মিশকাল-_ 
( মিল ধাতু আস্তে )। মিলানা, মেলান! ॥ র মশীতুল্য ক্কষ্বর্ণ। মিশ্তমিশা। মিশ্মিশিয়া। 

মিল-'ধাতু (স* উদ্মীল ধাতু হইতে )। . মিশমিশ্যে ৭. মশীতুল্য, গ্রঃ--মিশ-মশা 

মিলি-_-বিকসিত করি, গঃ--চোথ মিলিয়া র কাল। 

দেখা । মেলা মেল! "ধাতু (মিল ধাতু | মিশন...ফ্য. ( ই* 10153100 )। ধর্মপ্রগার। 

আস্তে )। মেলান!। র মিশনরি''-শা, ( ই* 01138100215 )। ধর্ম 

মিল...ধ্য, (ই* 1011] )। কল? কারখানা । | প্রচারক, প্রায়ই খিষ্টধর্মের। 

মিলা ''ধাঁতু, (স*' বিলর হইতে )। মিলাই_ | মিশা, মিশাল'''মিশ ধাতু দেখ। 

বিলীন হই, প্রাঃ_মুখে দিতে চিনী : মিশ্র-.'ষ্য (স*)। ব্রাঙ্গণের উপাধিবিশেষ 

মিলাইয়| যাঁর, এই ছিল কোথায় মিলাইয়! . (প্রায়ই মৈথিল ত্রাঙ্মণের )। মিশ্রদেশ 

গেল, যেমন ইন্্রজালে। মিলান! । আফ্রিকার প্রদেশবিশেষ, ইজিপ্ট। 

মিল্*মিলা''শিশুর চর্মরোগবিশেষ (16৪- | মিগ্রী-''মিছরী দেখ । 

81091 অন্ত নাম হাম (আড়াই দিনে) | মিষ্ট... (সঃ মি্টক হইতে )। মিট, মিট 
অদৃষ্ঠ হয় বলিয়! নাম। জব্য। দুখ-মিষ্ .করা--ল পানের পুর্বে 
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মিষ্টক ভোজন ।'*ণ' মিষ্ট, মধুর, যেমন | মু, যুহি মুই, মুই, মুঞ, মুঞ্চি-.. সর্বনাম. ( স 
কথা, গলু!, মুর, ভোজ্য ইত্যাদি রসনা ও | অহম্। ও* মুই, হি* সৈঁ, ম* মী-এক- 
শরুতি'গ্রীতিকর। বচনে। প্রাচীন বা* মুঞ্, মুঞ্রি মুই 

মিসরী-''মিছরী দেখ । একৰচনে এবং নিকুষ্ট প্রয়োগে ছিল। 
মিসী-“'যা. (ফাঁ* মিস্সী। ফা* মিদ-তাঅ, | বহুবচনে প্রাচীন আদ্ষি, বর্তমান আমি। 

মিদৃসী__তাত্রঘটিত | ও* মিশি)। হিরাকস | ব্যাকরণ দেখ)। আমি। (মুই রাছ়ে 
কদাচিৎ তৃতিয়া যোগে প্রস্তুত দস্তমগ্জন। : অপ্রচলঃ)। বিভক্তি বসিলে মুই স্বানে মে 
দাতে মিদী দিলে দন্তপার্খ কৃষ্তবর্ণ হয়। | হয়, যেমন মোঁকে (আমাকে) মৌর। 
বোধ হয় মুসলমান নারীর অন্ভকরণে হিন্দু, মোরা-_-আমরা। মৌর-_আমার (পদ্যে। 
নারী দাতে মিপী দিতে শিখিয়াছে। কারণ | শূং পুঃ ও ও'তে মোহর)। মোরে_ 
রত্তৃবর্ণ দত্তপার্খ দত্তমূল না হইলে দাড়ি আমারে, আমাকে । 

বীজের সহিত দত্তের উপম| হইত ন1। মু মুহ''যা, (স*মুখ। থ ম্বানে, হ হইয়। 
নী “যা. (তু 19661»-ই* 0185660)| | মুহ। এই হেতু এ এর পরে বসিলে মু 

প্রধান কারিকর বা বাড়ই (স*বার্ধকী) হয়। যেমন, মুয়ে প্রাচীন বা" মুঞে। ও* 
প্রায়ই ছুতার কামার রাজ। রাজ মিন্তরী'.. | মুহ। হি* মুহ)। মুখ, প্রাঃ--শোণিত 
প্রস্তর ইক দিয়া গৃহ-নির্মাতা | (রাজ ূ নিকলে মুঞজে (কবিকঃ)। মুঞডে আগুন... 

দেখ )। ঈ মুখ দগ্ধ হউক ( নারীভা যায় গালিতে )। 
মিই.'ণ, (হি* মহীন-হুক্ম | সং মস্থণ মুপোড়া "মুখ দগ্ধ যার (নারী ভাষায় 

হইতে ?)। হুক, ক্ষীণ, যেমন চীল কাপড় গালিতে)। স্ত্রী" মু পুড়ী মুখানি..'মুখ- 
গলার সবর। গিহিদানা''ষে মিঠাইর দানা, খানি (আদরে)। মুআ...ধাতু, (মুখ 
কুত্র। হইতে )। মুআই-_সম্ুখীন হই। মুআন! 

মীঠ..ণ. ( স* মিষ্ট )। মিষ্ট (উণ্ডীঃ)। মুআড়া...ফ্য, (মুখ-আড়! )1 মুখ, যেমন 
মীড়...মিড় দেখ। থলীর মুআড়া বাঁধ! । 

মীর..'ষা. (ফা*)। প্রধান; সৈয়দের উপাধি- ; মুকটি, মুকুটি-..ফ্য. ( স* মুষ্টি । আসা" মুকুতি 
বিশেষ । মীর মুনসী..'গ্রধান লেখক কিংবা 
মন্ত্রী। | 

_মুখে মুষ্ট্যাঘাত )। মুষ্টি, প্রাঃ__মুকটি 
মারিল তুণ্ডে ( কৰিকঃ )। 

মীমাংগ! (গ্রা নিমাংসা )...ফ্য, (স*)। মুকদ্দম...ণ. (আ*)]। পূর্বত্িত, গ্রধান।.*' 
বিচারণা। নিম্পতি, সিদ্ধাত্ত (বা,)। 

মীল-ধাতু, (স* মীল ধাতু সঙেকাঁচে, 
নিমেষে )। মীলি-উন্মীলন করি, গ্রঃ-_ 
চোথ মীলিয়া দেখা (প্রায়ই মেল ধাতু)। 
মীলিত-'.ণ. (স)। মুদ্রিত। 

যা. মহালের মণ্ডল। 

মুক্তব..'ষ্য. (আ* মক্তব )। যে মুসলমান 

পাঠশালায় লিখিতে শেখান! হয়, মুসলমান 

পাঠশালা । 

মুকদমা-"'মকদ্ধমা দেখ। 
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মুকাবলা-..মোকাধলা দরেখ। :  মুক্তি''যা, (+)। শরীর,ও ইন্জিয় হইতে 

মুক্রর...৭. (আ* মৃকর্রর )1 নির্দিষ্ট) স্থায়ী। | আত্মার মোচন (অঃ.টাঃ)) ছুঃখ মিবৃত্ি। 

মুকররী জমা...নির্দিষ্ট করে স্থায়ী জমা । | মোচন। মুক্তিমগ্ডপ...ষ্য, (স* )। কাণর 

মুকির...ফ্য. (আ* )। স্বীকার (আদাঃ)। বিশ্বেশবরের ও পুবীর জগন্নাথের দক্ষিণপার্খব 

মুকুটি.*'মুকটি দেখ । মণ্ডপ । 

মুকুতা-''মুন্ত! দেখ । ৰ মুখ ব্য. (স*। মুখং নিঃসরণে তে গ্রারস্তে|- 

ৃ সুকেরী..ফ্য. (উদ্ু9। (উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের) | পাঁঃয়োরপি। সংাস্তরে নাটকাদেঃ শবে. 

বলদিয়া মুলমান জাঁতিবিশেষ। (কবিকঃ)। ইপি চ নপুংসকম্।-মেঃ)। ভোজ্য 

ুত্তা-.ষ্য, (স* 1-স* মুচ ধাতু হইতে। যাহ।! প্রবেশপথ, প্রঃমুখে করিয়। ভাত 

প্রাণীদেহ হইন্ে মু্তু হয়। এই হেতু ৃ খাওয়া) বাঁকা প্রকাঁশপথ, গ্রঃ-মুখের 

মুক্তার উৎ্পত্ত নানা আছে। রত্বপরীক্ষা ; কথা, মুখে মুখে বলিবে ? মুখমণ্ডল, গু: 

দেখ। হ* মোতি-_স* মৌন্তিক)। সমুদ্রজ , মুখশ্রী, মুখে কালী; সন্মুখ অংশ, প্রঃ_ 

শুন্তিবিশেষে (09811 09697. [1০1৩9- | নৌকার মুখ; অগ্র, প্রায়ই ুচ্যগ্র, প্র$_ 

01178 ) জাত বতুৰিশেষ। নদীর স্বাদ জলে ' বাণের মুখ, ছুরীর মুখ প্রান্ত, প্রঃ 

এক জাতি শুক্তি (0001০) জন্মে। তাহার কাপড়ের মুখে মুখে জোড়া) পক্ষার ৮৫, 

ভিতরে? কখন কখন মুক্ত! জন্মে। সিপি -. প্রাঃ মাছরাঞ্জ। মুখে করিয়া মাছ ধরে; 

ধা. (হি*। স* শুক্তি?)। পুক্করিণীতে  দিক,প্রাঃ_ বাতাসের মুখে যাওয়া!) প্রবেশ 

যে ঝিদুক জন্মে, তাহার গুলা ঝিনুকবিশেষ  পখ, প্রাঃনদীর মুখ, ধেখানে নদী সমুদ্র 

(০509৫, 0501৫8)1 ইহার খোলায়. কিংবা অন্ত নদীতে পড়ে; গৃহপ্রবেশদ্বার 

বোতাম প্রভৃতি হয়। বাজারের সিপি' প্রঃ ছুয়ার মুখ (সহচর শব্ধ) ) উনানে 

মৌলমিন নগর হইতে আসে। দৃটাস্তে  কাষ্ঠ প্রবেশদ্বার? প্ারস্ত, পা সুধপাও 

বানরের গলায় মুস্তাহার-..( তু বানরকঠে . (মুখপত্র )। ুখাগ্ন করাঁ_চিতাঁয় শবের 

কি মোতিম হার-_বিদ্যাপতি )। মুখে অগ্নি প্রদান | মুখচন্ত্র মুখকমণ_ 

ক্তাবর্ষী, মুস্তাঝুরী-"'ষা. ( স* মুক্ত? ও' (স*)। উপমায় বনমণ্ডল। মুখ" প্রিয় '' 

নাম মুযাকাণি। হিৎ রূপা )। সহি আদি] (স+)। সুস্বাছু। মুখবনধ '( স+)। ত্রীন্া 

বর্গের বর্ষাযুঃ বন্য শাকবিশেষ (2০819. র দির প্রান্ত মুখ-মিষ্ট "ফা. (স+। মুখ 

008 10108 )1 পাতা একোন্তর। ধার. _বাক্য)। মিষ্টভাষী | মুখু-বাদ্য-+(দ')। 

কাটা কাটা। পুংস্ত্রী ফুল পৃথক্ পৃথকৃ। মুখ দ্বার! ফুঁকে যে বাদ্য বাজাইতে গার! 

ফুলের নীচের উপচ্ছদ ইন্দুরের কাঁণের মতন যাঁর) মুখ দ্বাগ শব্দ | দুখ" -বাদান ''য+)। 

ঝুলিতে থাকে । উহা হইতে নাম। এই ; মুখ বিস্তার, ধী। সুখ শুদ্ধি ..(স+)। মুখের 

গাছ ওষদে লাগে। |. নির্মলত! সাধন। মুখর-.'(স+)। বাগাল; 

ুস্তাপাটা '.পাটী দেখ। 
| শব্ষিত; দুমুখি, কুভাষী। মুখরিত... (স") 



| 

শব্বায়মান । মুখস্ব-''প. (স*। স'তে কিন্ত 
কণম্ব )।, কণম্ব, অভ্যন্ত। মুখ্য. '.(সং)। 
প্রধান, (বিপঃ গৌণ )) অগ্রণী; গ্রামের 
নায়ক । দেশমুখ ''(স* দেশমুখ্য)। দেশের 

_-গ্রামের মুখ্য ও গ্তিনিধি | মুখ--বদন- 

মণ্ডল, যেমন গোল মুখ ..বৃত্তাকার, চেপটা 
মুখ... বিস্তৃত, হাঁড়ী-মুখ --বৃত্তাকার ও বৃহৎ, 
উনান-মুখ .. প্রায় কিকোণাঁকার, বাদীমিয়! : 

বর্ণখ | 

| 
| 

মুখ '.কাবুলী বাদাম তুল্য। মুখ আনা: 

পারদঘটিত ওষধ সেবন দ্বারা মুখে দেহের: 
বিষ-নিঃপরণ দ্বার করা। মুখ আলনা..' | 

(আস ধাতু দেখ )। মুখে বিষনিঃসরণ দ্বার ূ 

হওয়!। মুখ উজ্জল করা_-যশোলাভে | 

বদনমণ্ডল (লক্ষণাষ)। মুখের উপর কথা-- 
বষ্টতাঁর সহিত উত্তর। মুখে করা__মুখে 
গ্রহণ, রস গ্রহণ। মুখে খই ফোট।--বাক্য 

কুশল এমন যেন খই চড়২বড় করিয়া 
কাটতে থাকে । মুখ খারাপ করা-কটু দ্রব্য 
ভোজন কিংবা কটুভাষা প্রয়োগ করিয়া। 
মুখ চাওয়া_মুখ দেখা, অবশ্থ! দর্শন, দয়া ' 

করা। মুখ থোলা--কথ। আরম্ভ কর। 

মুখ গৌঞ্জ করিয়া! থাকা_চি্তায় কিংবা 

অভিমানে মুখ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া । 

(হাসির মুখ চেপটা, ছুঃখের অভিমানের 

মুখ লম্বা )। গোবদা মুখা'.-গোবদা দেখ | 

মুখ চুন করা-_চুর্ণক তুলা শ্বেতবর্ণ বা বিবর্ণ 

মুখ-চোরা" | 

মুখারৃতিতে যেন চোর, আলাপভীরু। যে | 

কথা কহিতে সঙক্চিত হয়। মুখ চেয়ে 

' বসিয়! থাকা--(তু* স* মুখনিরীক্ষক ), ূ 
অষ্টের উপদেশপ্রার্থী হওয়া, আঁলল্টে 
চে্টাহীন থাকা । মুখ-ঝামট! খাওয়া, মারা | 

করা (লজ্জায়, ঘ্বণায় )। 

*ঝামটা, ঝাপট। দেখ । মুখের জবানি... 
মুখের কথা, মৌখিক সংবাদ । মুখ-জোর... 

বচনকুশল। মুখ তুলিয়া দেখা_-বন্বপূর্বক। 
মুখে তোলা-_-ভোজন। মুখে দেওয়া_মুখে 

গ্রহণ । মুখ দেখাবদন নিরীক্ষণ দেহ 
পরীক্ষা । মুখ-দেখানি...সদা. বিবাহিত। 
কন্ঠার মুখ দেখিবার সম কন্ঠাঁকে প্রদেয় 
উপহার । মুখ ধোআ-মুখ প্রক্ষালন। মুখ- 

নাড়া-''মুখ-ঝাপটা। মুখপাত... মুখপত্র 

(বস্ত্রাদির সম্মুখ পৃষ্ঠ )। মুখ-পাবর...ধিনি 
কথাবার্তায় অন্ঠের প্রতিনিধি হন। মুখ- 
পোড়া, পোড়ার মুখে।--(গালিতে) যাহার 

মুখ দগ্ৰ_-কৃষ্ণবর্ণ হইয়াঁছে। মুখ ফুটি়। 
কথা কহা-_লজ্জা তাগ করিয়া । মুখে ফেল! 

-আস্বাদ গ্রহণ। মুখ-ফোড়.'.স্পষ্টবন্ত! । 

মুখ ফেরা মুখের স্বাদ পরিবর্তন । মুখ 

বদলানা__স্থাদ পরিবর্তন । মুখ বন্ধ করা-_ 

নির্বাক হওয়া । মুখ বুজিয়৷ থাকা--নির্বাক্ 

থাকা । মুখ বিগাড়__মুখের স্বাদ বিকৃত 

কর! । মুখ বাড়!--আং্পর্ধা বৃদিধ। (তু 
বুক বাড়া )। মুখ-ভাঙ্াচানি..'মুখ বিকৃত 

করিয়া উপহাস । মুখ ভার করা-_ছৃশ্িস্তায় 

মুখ নত করা। সুখমিষ্টি করা-_মিষ্টরস 

ভোজ্য গ্রহণ ছারা | মিষ্ট মুখ করা, মিষ্টি মুখ 

করা--মিষ্ট ভোজ্য গ্রহণ । মিষ্ট-মুখ.''মধুর- 

ভাষী। মুখ মার!--অতিমিষ্ট ভোজন দ্বারা 
অরুচি। মুখে মুখে চোঁপা করা--প্রত্যুত্তর 

করা । মুখাঁদুখি.''সম্মুখে সন্মুখে,গরম্পর বচন- 

প্রয়োগ । মুখ রাখা''"লঙ্জ! রক্ষা, সম্মান 

রক্ষা । মুখে রোচ।--ভোজনে স্পৃহা! । মুখ লাল 

হওয়া--কোধে ও লজ্জায় মুখমণ্ডল । মুখ 

সামলানা--বচন সম্বরণ। মুখ শুখানা-_ 

৯৮ 
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অনাহারে, ক্লেশে, ভয়ে ৷ মুখ হাত ধোঁআ৷ | মুগ." যা. ( স* মুদ্গ । ও* দুগ, হি* মুঞ্জ)। 

হস্ত মুখ প্রক্ষালন ) মলত্যাগাদি পূর্বক | শিক্ষার বর্গের কৃষজাত কলাইবিশেষ। মুগ 

শৌচকর্ম কর! । মুখ ই। করা-_সুখব্যাদান। | ও মীষকলাঁইর গাছ (118560103 
সুখাট..ঘ্য. (স* মুষ্টি, মুচুটী | ও* মুখী )। মুষ্টি, | 19019:53) প্রায় এক প্রাকাঁর। কলাইর 

ঠোনা। মধ্যে মুগ প্রসিদ্ধ । বৈদ্যকশান্ধে নান 
মুখটি... যা. ( স* মুখা+পুত্র। তু* চাটতি)। ; প্রকার মুগের মধ্যে কৃষ্চমুগ বা কাঁলীমুগ 

মুখ্যবংশ পুত্র ব্রাঙ্গধ বংশবিশেষ | ফুলের | লঘুপাক, ও হরিত মুগ (হালি মুগ) গুণে 

মুখটি...শীস্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রামের | উৎকৃষ্ট সাধারণতঃ বঞ্জাদেশে চারি প্রকার 

মুখটি বংশ। মুগের কৃষি হইয়া থাকে। কালী মুগ... 

মুখড়'''ষ্য. (স* মুখ-ডোর)) গোরৰুর মুখে কষ্ণবর্ণ মুগ; ঘোড়া মুগ...( সং মহামুদণ ) 

(গলায় নহে) বাধিবার দোড়ী। বড়, গাছ লতান্তে ; সোনা নুগ...( ম' 

মুখর.''মুখ দেখ । পীতমুধগ ) পীতবর্ণ) হালি মুগ-.'(স* হরি, 

মুখা...ধাতু. (স* মুখ হইতে )। মুখাই-মুখ | হরিত মুদগ) হরিতবর্ণ। মুগানি ..য্য. (স' 

বহিরগত করি, গঃ__সাঁপ মুখাইয়া আছে) ; মুদগপর্ণী। হি* মোঠ, মাঠ)।, বন মুগ 
অগ্র উৎপন্ন হই, প্রাঃ-গাছ যুখাইয়াছে। | বিশেষ ( 108380109 80071010119 )। 

মুখান! ॥ ৃ কোথাও কোথাও বন মুগ ও খেঁড়ী কলাঁই 

ূ 

র 

মুখানি-.'মু দেখ। (দেখ) নামে খাত । বঙ্জীদেশে ইহার কৃ 

সুখী...য্য. (মুখ দেখ মুখ+ঈ-হস্বার্গে)। হয় ন|। মুগ-শাউলি..( সৎ শঙুলি)। 

কচু, হলুদ প্রভৃতি কনের হবস্থ শাখ। বা. মুগের চাকলি পিঠা। মুগের টিকলী "বা 

অঙ্বুর। মুগের তিলকাকার ভাজ। বড় । 

মুখুজ্য।.'ষ্য. ( স* মৃখ্যজ। )। ব্রাহ্মণ মুখ বংশ না 'ষ্. (স* মুগ হইতে? মুখ হইতে 

জাত ; ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। | মুখরী?)। আোতে উজানিয়! চুন মাছ 

মুখোপাধ্যায়. ' "যা, (স* মুখ+-উপাধ্যায় । ধরিবার যন্ত্রবিশেষ। বাঁশের শলার রচিত। 

বোধ হয় মুখ্য+উপাধ্যায় ০মুখ্যোপাধ্যায় | ছুই পাশে ছুই সনু ঘর থাকে, তাহাতে মাছ 

মনে করা ঠিক)। ব্রাক্ষণ বংশবিশেষ) | ঢুকিয়া ঘরের কোণের জন্য বাহির হইতে 

উপাধিবিশেষ। ৷ পারে না। 

মুখোধ, মুকোষ..ফ্য. ( স* মুখ-কোষ )। মুখের ূ মুগা...ফ্য. (স* মুগ হইতে । পীতমদগ তুলা 

আবরণ, ছদ্ম মুখ । ূ র্ বলিয়! নাম)। আদামের প্রায় পালিত- 

মুখখু (গর').৭. (স* মুখ)। মূর্থ, বিদ্যাহীন। | কোষ কীট ( £570061958 ) হইতে প্রাপ্ত 

ুখ্থু-সুথ্খু(লুথ্থ প্রচর শব? শু, | পাট। গুটী হইতে পাট বাহির হয, পাকাইতে 

বিদ্যারসহীন-__হইছে 1)1 মূর্খ । | হয় না। গুটা কাটিয়া পোকা পলাইনে 

মখ্য..'মুখ দেখ । ৷ পা ধুনিয়া পাকাইয়া একর সহিত নিশা? 
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রা 
দেওয়া হয়। ধোর্না ও পাকান! মুগার নাম ূ মুচড়-'' ধাতু, (স' মুচুটা--অঙগুলি মোটন 

এড়া। হইতে? বোধ হয় স* সুট ধাতু ুড়ন 
মুগানি' "মুগ দেখ। হইতে । চ আগম। ও* মোড়? হি* মচোড় 

মুগুর, মুগর'''যা, (সং মুদগর | মুদং হয: মড়োড়) হি” মোচ-মোচড় )। মুচড়ি__ 
গিরতি--অঃ টাঃ। বোধ হয় মুদগ (মুগ 

কলাই) স্বশ আকার বলিয়! | ও+ মুদগর। 

স* মুদগর লৌহনিক্সিত )। মুদগাকার ভারী 

কাঠ; ব্যায়াম নিমিত্ত কাঠের গদা!। মুগুর 

তাঁজা--কাঠের গদা! ঘুরাইয়! দেহের পেশীর 

শিথিলত| 

করি। মুগুরান, মুগরান! | 

মুটকি...ষা, (বা*তে মুচক ধাতু নাই । মুচকি, 

মুচকিয়া হইতে বোধ হয় মুচক ধাতু ছিল। 

আপা" মুচকি! ইাঁহি--মুচকি হাসি । হিং | 

মুসকানা-মুষ্কি হানা) হি" মচকান|_- 

নিমেষ ফেল।। মুচকি হাপি প্রাচীন বাতে 

নাই। বিদ্যাপতি লহু লহ হাস, ও* দরদর 

তগ্গা। মুগুরা। মুগরা' "ধাতু: 

ুগুরাই, মুগুরাই_মগুর দ্বার! গ্রহার, আঘাত ূ 

মুড়ি, বাকাই, ওাঃ-মুচড়িয়া ছুই গৌঁপ 
বান্ধে নিয়! ঘাড়ে (কবিকঃ)) মুচড়িয়া 

গোঁফ (ভাঃ), ঘাড় মুচড়িয়! মারা, আঁধারে 
চলিতে গিয়া পা মুচড়িয়! | মুচড়া, মৌচড়া॥ 

মোচড়-"“ষ্য. বকৃণ, পাঃ--পায়ে মোচড় 

লাগে (301817)। মুচড়া, মোচড়. 'ধাতু, 

(মুচড় ধাতু আস্তে)। মুচড়ানা, মোচড়ান। ॥ 

৷ মুলক: যা. (তুর্কী মুচল্কা)। দগণ্ডসহ 
অগ্গীকারপত্র (আদাঃ)। 

মুটী.”'ষ্য. (স* মৌচিক 1-প্রবোধচন্ত্রিকায়। 

তুৎ শৌগ্তিক-শুঁড়ী। হি* মণ মোচী, 
ও* মোচি। ম* মোচা--চটা জুতা । মোচা 
হইতে মোচী? তু" আগা ুচীয়ার-_সুটী)। 

চর্মকাঁর জাতিবিশেষ। স্ত্ী* মুচিনী। 

হাস। ও* মুড়কি হাসি । বোধ হয় মূলে স* : মুচী-*যা, (স* মোচ+ঈতস্থার্থে)। কু 
মুচ মুষ ধাতু শাঠ্য চৌর্য হইতে)। শঠের ঈষৎ 
হস্ত) ঈষৎ হাস্ত। মুচকি হাঁসি...হীষৎ হান্ত 

মোচাঁর আকারের ফল বা অন্ঠ দ্রব্য, গঃ-- 

নারিকেল মুচী--কচি নারিকেল। 

মুকুনদ, মুচুকুন্দ'''ষ্য. (স*। ও* মুডুকুন্দ। মুচ্ছনদি, মূ্সদ্দি'..ধ্য. (আ* মুতসন্দী )| কর্ম- 

হিৎ মেচকন্দ | রাটঢ়ে চলিত নাম কনক- 

ঠাপা । টাপা, কনকাপা দেখ )। কনক- 

টাপ! (96919508120 9০110011000) 

এই গাছ নীপ্ব বাঁড়িয়া উঠে, মার্জ-কাঠ 

চাঁরী, কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (8870) | 

মুচ্ছদ্দিগিরি-..মুচ্ছন্দির কর্ম 

ুচ্ছ। (গ্র')...যা. (স* মুষ্ছা)। মোহ। ফুলের 
ঘায়ে মুচ্ছা যায়_-এত কোমল পেলব দেহ। 

লাল। শ্রীত্বকালে ফুল ফোটে। (বোধ হয়: মুছ"''ধাতু, (স* প্র-্উ ধাতু। গুড ধাতু 
মুচকুন্দ ও কনকঠাপ! পুর্বে এক গাছের 

নাম ছিল না| ঢ. 98191100111 গাছের 

নাম কি থাকে? বোধ হয় ইহা কনক- 
গিপা, বঞ্গদেশে না! থাকাতে মুচকুন্দ নামের 

গাছের সহিত ভুল হইয়াছে )। 

দেখ )। মুছি-বন্ত্রাদি দ্বারা লগ্ন জলাদি 

অপশ্যত-শুদ্ধ করি, প্রাঃ--বর্দন মুছিল 

নেতের আঁচলে (কৃত্তিঃ আং), নাগর আঁচলে 

মুখ মুছে (চণ্ডীঃ)। মোছা। গা-মোছা, 

গামছা..'যে বন্ত দ্বার! গাত্রলগ্ন তৈল জল 



| 4৮৩ ] 

দুর করিতে পারা যায় ( স* গাত্রোঙ্ছন )), | মুটিয়া, মুট্যে...মোট দেখ। 

মুছা, মোছা... ধাতু. (মুছ ধাতু আস্তে )। : মুটুক--'ষ্য. (স* মোটক)। পিতৃদানার্থে দিখু 

মুছানা, মোছানা ॥ | ভূগ্ন কুশত্রয় । শ্রাদেধ লাগে। 

মুছ...ধাতু, (স* মুখ-_যু+স* ছিদ ধাতু | মুঠা, মুটা.''যা, (স* মুষ্টি । তৃ* ফা" মুষ্ট)। 

ছেদ্নে )। মুছি-_মুখ_-অগ্র ছেদন করি, . মুষ্টি, হাতের আজ্জুল মুড়িলে যত ধরে, 
এঃ_বীশ মুছিয়া ফেলা_বীশের গাইঠ  গ্রাঃ_মাঁটি মুটা ধর যদি সোন| মুটা হবে 

কাটিয়া, গাছ মুছিয়৷ কাটা--ডালের কিছু: (ভাঃ-মুটা গ্রা") মুষ্টির বিস্তার বা গ্রমাণ 

মাত্র না রাখা । মোছা ॥ মুছি *'মুখের ছুই ! (প্রায় ৩ ইঞ্চি। ও মুঠাতে ১ বিঘৎ। মাপ 

পার্থ ছেদন করিয়। খাবি, যেমন বাশ ও : দেখ)? শম্তাদির বাট? গ্রামসমন্ি, প্রঃ_ 

কাঁঠের খুটী করিতে । মোছা "ধাতু, (মুছ সুজ মুঠ। সুজ বাঁদশীহের _মেদিনীপুরে। 

ধাতু আস্তে )। মোছান!॥ . মুঠানি যা. মুঠা+কফোণি। ও, মুুণি। 

মুছলম, মুচলম ''ণ. ( আ* মুসল্লম )। সমস্ত; | কন্ধুই হইতে মুষ্টিবদধ হাতের পরিমাণ (প্রায় 
] 

কিছু মাত্র, প্রঃ মুছলম নাই। ১৫ ইঞ্চি) । মুঠি -'য্য. (স* মুষ্টি)। মুষ্ি। 

মুছলমান (গ্রা* মুচুরমান)-'মুসল্মীন (দেখ)। | মুড়'''ধাত, (স* মুট মুখ ধাতু মর্দনে 

মুছী....ফ্য. (স* মুযা । ম* মুল মাঁটির যে ভাড়ে | আক্ষেপে । স* মণ্ড ধাতু ভূষণে, বেষ্টনে। 

কিংব। পাত্রে সোন। রুপা গ্রভৃতি ধাতু | ও* মোড ধাতু, হি* মুড়)। মুড়ির 

আওটাঁন। যায় (0:001016)। করিয়! বাকাই, প্রঃ-্ঘাড় মুড়িয়৷ দেওয়।, 

মুজ ..ধাতু. বুজ, মুদ ধাতু দেখ । ঘাড় মুড়িয়। লইয়াছে _ করে দিয়া গ্রতারণ! 

সুজরা...ষ্য, (আ*)। বাদ, ছাড়, প্র করিয়।; মর্দন করিয়া ভাঙ্জি, প্ঃ-তার 

দেনীর টাকা কাজে মুজরা দেওয়া) নৃত্য- | মুড়িয়া ভাঙ্গা) তীঁজিয়া আবৃত করি, 

গীতের পরীক্ষা । প্রাঃ-লেপ মুড়িয়! নিদ্রা; আবৃত করি, 

বে...সর্বনাম, (হি* মুঝকো, মুঝে। মধু | প্রা£সোন। দিয়া কন্যার দেহ মুড়ি 

দেখ )। আমাকে, প্রাঃ-তাহারি নিয়ড়ে ] দিয়াছে । মুড়ন, মোড়া । মুড়-'ষ্য. মণ্ডন, 

মুঝে ভেজল কান (চণ্ডীঃ)। ( অপ্রচলঃ)। ৰ আবরণ, প্রঃলেপ-মুড়ি) যে অংশ 

র 
ূ 
ূ 
ৃ 

মুঞ্জি "মু দেখ। মৌড়া থাকে, যেমন চেক-মুড়ি, দাখিলার 

মুর্জ...য্য. (স*)। শর গাছ। শর-মাঞ্জ দেখ। মুড়ি; ধার, কিনারা । মোড়া "ধাতু, (মুড 

মুঞ্জর...ধাতু, (স* মঞ্জরি হইতে )। যুঞ্জরি-_ | ধাতু আস্তে )! মোড়ান! 

পল্লবাঁডকুরিত হই | মুঞ্জরা | (পদ্্)। মুড়'''মুড়া দেখ । 

মুটকী (্রা9...ফ্য. (মুকটটি_মুটকী | মুকটি : সুড়কী-'ষ্য. ( স* উৎ্থণ্ড! হইতে প্রাচীন বা" 

দেখ । তু" স* মৃচুটী _মুষ্ি)। মুষ্টি, গা | উৎড়া ) ও* উখুড়া, হি" উড়া? মণউকড 

চৈতন্তমঙ্জল। 
-মোআ করিতে সিঝানা আট!। তেনুগু 

মুট-ুট'.'মট্মট দেখ। মোরি'লু। মুড়ি দেখ । উখুড়া-_উখুড়ী- 
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দুখড়ী-_মুড়কী )। পাঁক-করা গুড় কিংবা 
চিনীর ,রস-মাখানা খই। দৃষ্টাত্তে, সুড়ি 
মুড়কীর এক দর--সমান দাম হইতে পারে 

না, হইলে আশ্চর্যের কথা । কথায়, উড়কী 
ধানের মুড়কী মাখা_-উড়ী ধানের খই হয় 
না । ( উড়ী--উড়কী । মুড়কী শবের সহিত 
মিল করিতে )। মুড়কী-দানা...পাক করা 
গুড় কিংব! চিনীর রসে ফেল! আদা খণ্ড, 
এলাচি প্রভৃতি । মুড়কী-মার্দলী...মুড়কীর 

আকারের সোনার বাহভূষণবিশেষ। (অধুন] 
গ্রায় উঠিয়। গিয়াছে )। 

মুড় মুড়-''মড় -মড় দেখ । 
মুড়-মুড়িয়।-.মুগ্ডিরী দেখ । 

মুড়লা'.ষ্য. (? সৎ মুখড+-বা* লা 2)। শিরো- 
ভূষণ মালা,পঃ__ডিঙ্গ! শিরে বান্ধল মুড়ল। 
(কবিক2)। (অপ্রচলঃ)। 

মুড়। ( উ* মুড়ো) “যা. (সৎ মুণ্ড )। মু, 

প্রঃ-পরের বচনে চাকিন্ু বদনে খাইন্ 

] 

র | 
] 

| 
ৰ 

' 

| 

আপন মুড় (চণ্ডাঃ), দক্ষের স্বন্ধেতে দিলা । 
ছাগলের মুড় ( কবিকঃ)) মাছের মাঁথ|]; 

কেশ) অলঙকারবিহীন। সুড়ী...ফ্য, 
(মূড়!+ঈ-স্বার্থে)। ছাগার্দির মন্তক 
প্রান্ত, শির (মোড় দেখ )। সুড়ী-ঘণ্ট... 
মত্স্ত ছাগাদির মুখ যোগে ঘণ্ট বাঞ্জন। 

মুড়ি... (সদ্য ভাজ! মুড়ি মচ্মচ করে, 
মুড়সুড় করে না। অতএব মুড় মুড় হইতে 

মুড়ি নহে। ও* মুড়ি, তুজা ) হি, ভূঁজা) ম« 
মুরমুরা। তেলুগু মুড়ি, মুরি) বোধ হয় 

বঙ্গ ওড়িশা হইতে। স+ ভৃষ্ট হইতে ভুড়ি 
মুড়ি? তু" হড়।ম--স" ভৃষ্টং? কিংবা 
মুড়কী দেখ)। মুড়ির ভাজা চীল। জলে 
ধান ফুটাইয়া সেই জলে একদিন, ধান 
ভিজাইয়! রাখিয়া পরদিন ছ্বাকিয়! সিঝাইলে 
মুড়ির ধান হয়। এই ধানের চীল-_সুড়ির 
চীল। মুড়ি-মিছড়ীর, মুড়ি-মুড়কীর এক 
দর--কদাপি হইতে পারে না। 

মুড়ি. 'মুড় ধাতু দেখ । 
মুণি.'ষ্. (স* মণি-_-জলপান্রবিশেষ। সং 
মোণ-_সর্পকর | ও* মুগা, মুণি)। ছোট 
থলিয়া। ( বা*তে কদাচিৎ )। 

ণাঞ্জলের মুস্ড সরুপ স্ব,ল বকৃকাষ্ঠ গাহাতে। মু...ষ্য, (স*)। মস্তক) মাথা-মুখ... 
ফাঁল বদ্ধ হয়; মুগ্ডিত বন্ত্র, কতিতপ্রাস্ত 
বস্ত্র, প্রাঃ লহনা প্রসাদ কৈল একখানি 
মুড়া ( কবিকঃ)। মুড়া...ধাতু, ( স* মুখ, 
মুণ্ডিত হইতে)। মুড়াই-_নিঃশেষে কেশাি 
ছেদন করি, ওঃ মুড়ায়েছে মাথা 
(কবিকঃ)) বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা কর্তন 
কর, প্রাঃ--শীতকালে গোলপ গাছ 
মুড়াইতে হয় (তু* সং মুণ্ড-স্বাু)। 
মুড়ান|॥ মুড়া গাছ .ডালপাঁল! কাটা গাছ; 
ড়া ঝাটা-.'যে বাটার অগ্র ক্ষয় পাইয়াছে। 

( সহচর শব )। মাথা । মুড পাত করা-- 

বিনাশ কর!। 

মুণ্ডিরী, মুর্মুরিয়া-..্য. (স” মুগ্ডিরিকা, 
মুক্ডিতিকা | হি* মুণ্ডী)। সোমরাজ্যাদি 
বর্গের বর্ষাঘুঃ রোমশ শাকবিশেষ (910172- 
181101)05 1001005 )। ধানক্ষেতে জন্ম। 

পাতা একোত্তর, দত্ত;র ৷ ফুল ছোট বেগুন, 
শীতকালে ফোঁটে। শুফ্ধ মগ্তীরী দেখিতে 
ক্ষুদ্র কাঠালের মত লম্বা। গাছ গণ্ধহীন। 
এক সুগণ্ধ জাতি শু স্বানে জন্মে। 

মুড নেড়া ''ণ (সহচর শব )। কণিত- মুদ্ডী-'মণ্ডা, মন্ডী দেখ । 
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মুত''“ষা. (স* মুত্র)। যুত্র। মুত." 'ধাতু, | মুদারা..'সুর দেখ। | 

মুতি-_মু্র ত্যাগ করি। মোতা ॥ মোত।'"' । মুদিত'.'মুদ ধাতু দেখ। 
ধাতু. (মুত ধাতু আস্তে )। মোতানা ॥ 

মুতা.''মোতা দেখ । 

মুৎখফরক1'''ণ, (আ* মুফর্রাঁকা )। বিবিধ, 

নগণ্য ( আদাঃ)। 

সুথা.."ষ্য. ( সৎ ধুস্তক )। প্রসিদ্ধ কন্দবিশিষ্ট 

তৃণবিশেষ (0509183 10/01)005 )। 

উাঁট! তিন কোণা, পাতা তিন সারি, বর্ষা- 
কালে প্রচুর জন্মে, সহজে নিমূর্ল করিতে 
পারা যায় ন!। নাগরমুখ!'''ষ্য. (স* নাগর 

মুস্তক)। মুখ!-সদৃশ, কিন্তুদীর্ঘ সরু তৃণ- 

বিশেষ (0. 3০8119305)। ডাট! অপেক্ষা 

গাঁতা অনেক ছোট, গোড়ায় ছুই তিনটা 

মাত্র। নিম্ন আর্দ্র ভূমিতে জন্মে । 
মুদ..'ধাতু, ( স* মুদ্র ধাতু । বুজ ধাতু দেখ। 

কোথাও কোথাও মুজ ধাতু । ও* হি* ম' 

মুদ ধাতু । ও* ম* মুদদি--অর্জা,রীয় )। 

মুদি_মুদ্রিত করি, বদধ করি। মোদা। 

চোখ মুদিয়া-_মুদ্রিত করিয়া | মুর্দিত-''ণ. 

মুদ্রিত । ( স* মুদদিত_-প্রীত)। মো" 

ধাতু, ( মুদ ধাতু আস্তে )। মোদানা । 

মুদরনী..'ষ্য. (স* মুরধন, মুরধন্ভ। আসা" 
মুধ)। ঘরের চালের মাথার কাঠ। তৃষ্টান্তে, 
মুদন' শন্তু না হইলে ঘর থাকে না 

বাঁড়ীর কর্ত! বা মাথা ($* ও* মৃদধ নী-_ 
গৃহপতি ) বিবেচক ন! হইলে পোষ্য জনের 

মধ্যে কলহ ঘটে। 

মুদা-'“ষ্য. ( স* মুদ্রিত--বদধ হইতে )। খড় 

দিয় চাল ছাঅন করিতে খড়ের পাগা 

পেশী 

মুদী:..ফ্য. (স* মোদক হইতে মোঁদা। মোদা 

+ঈ-মোদী-মুদী। ও* মোদী, হি 

মুদী)। নিত্য আবশ্ঠক চীল'ভীল নূন 
তেল প্রভৃতি বিকুয় করে যে, প্রঃ-- 

চৈঃ চঃ। স্্ী' মুদিনী। মুদীখানা..মুদীর 
দোকান । (কিন্তু, কেহ কেহ তুলে মুদী- 

খানার দোকান বলে )। 

মুদ্দাই, মুদ্দই...ষ্য. (আ"* মুদ্দাই)। অভিযোগ- 

কারী, বাদী (আদাঃ)। 

ুদ্দৎ...যা. (আ')। নিধ্ণারিত সময় (আদা:)। 
মুদ্দতি...ষ্য. সময় নিধধারণ, ওঃ দ্রবোর 

মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল (চৈঃ চ:)। 
মুদ্দতী...গ. মিধারিত সময়। মুদ্দতী হুথি 
'-*যে হুঙ্ির নিধারিত সময় গত। 

মুদদ(করাস...ফ্য. (ফা* মুর্দাফ্গাষ। সং নাম 
মেধ 1--গ্রবোধচন্ত্রিকা )। গঞ্জাপুতর, 

যাহারা শব বহন ও দহন করে। 

মুদ্রা" "যা, (স*)। অঙ্খুলিমুদ্রা, নামের 
মোহর); স্বর্ণরৌপ্যাদ্ির বিনিময়-মুদ্রা ) 

ছাঁপার অক্ষর; দেবারাধনকালে অঞ্জু 

ল্যাদি সম্নিবেশ-বিশেষ; গীতবাদ্যাদিকালে 

হস্তমুখাদিতঞ্জি। মুদ্রাকর... স* )। 

ক্ষোর্দিত অক্ষরকাঁরক, ক্ষোর্দিত অক্ষর- 

যোজক | মুদ্রা-দোষ...( স* )। হস্তমুখাদি 
ভঞ্গি। মুদ্রাকণ..'( স")। ছাপানা। 

মুদ্রাঙিকত"'(স')। ছাপা! : মুদ্রিত" 'স')। 
সঙ্কুচিত, যেমন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া! নিদ্রা; 

ছাপ! | মুদ্রালয়...( স*)। ছাপাখানা 

ফেলিয়। ঝাঁড়িয়! অগ্রবদ্ধ আটি। মুদ্রাশঙখ.“মৃদ্দার-শৃঙ্জা দেখ। 

মুদাম..'ব্য. (আ')। সর্বদ|। মুনফ|.'“ষ্য, (আ* মুনফাঅৎ)। লভ্য। 
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মুনালিৰ.".. (আ-)। উপযু্ত, উচিত), 

ঃ--মুনসিব (চৈ$ চ)1-"*ষ্য. অভিপ্রায়, 

গ্রঃ-_মুনাঁসিব মাফিক। 

মুনি-ষ্য. (স+। মতে জানাতি যঃ, মৌন- 
ব্রতী ইত্যন্ঠে--অঃ টীঃ | ৰাচংযমে| মুনিঃ 
_-অঃ| খযস্তি জ্ঞানসংসারয়োঃ পারং 

মোটির/__মোইটা? ও* লাগুআ])। কিছু 
কালের নিমিত্ত নির্ধারিত বেতনে দিযুক্ত 
মুনিষ। 

মুন্কির.'ণ. (আ*)। অবিশ্বাসী, গ্রঃ-- 
মুন্কির গেল--বিশ্বাদ করিল না (আঁদাঃ)। 

মুন্সফ, মুন্সিফ, মুনসব-.'ষ্য. (আ* মুন্সিফ)। 
গচ্ছস্তি খযয়ঃ সত্যবচমঃ--অঃ। অতএব 

মুনি খি এক নহে )। মৌনব্রতী, ধ্যানী। 
মুনি-গোর্সাই "(মুনি গোস্বামী । প্রায় 
সহচর শব)। মুনি; কৃষ্ণ যাত্রাগানে 

্টায়বিচারক, প্রাঃ_-বসিল প্রেতের হাট 
মুনসিব সর্ধমন্্ল৷ (কবিকঃ)। ( মোগল 
রাজত্বকালে মুনসিফ আমিনদিগের কাজ 

পরিদর্শন করিতেন )। মুন্সফি..মুন্সফের 
কর্ম। মুন্সফী...মুন্সফ সমবপ্বীয়, যেমন, নারদ ও ব্যাস খষি। মুনি-খষি ."( সহচর 

শব) মুনি ও খনষ। মুঃ কাঁছারী; যে মগ্ডলে মুন্সফী কাছারী 
মুনিয়। "'ষ্য. (স* মোণ -সর্পকরণ্ড। মোণ+ ৰ আছে। 

ইয়া--থাচায় রাখা হয় বলিয়া )। শাঁখা- | মুন্পী-'“ষ্য. (আ* মুন্যী-_গণ্য-রচনানিপুণ)। 

শরয়ীবর্গের শস্তড়ুক্ অতিচঞ্চল পক্ষী জাতি- লেখক, লিপিকর। মুন্সীআনা ''লিপি- 
বিশেষ (11015 )। বেগে উড়িতে পারে, | চাতু্ধ। মুন্সীখানা: "আদালতে যেখানে 
ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ায়, দেখিতে অনেকটা | দেশীয় লিপিকর বসেন। মুন্সীগিরি.'" 

বাবইর মতন। পুচ্ছ গোল, মাঝে লম্বা র মুন্দীর কাজ। মীর মুন্নী _মীর দেখ। 

পলথ। মুনিয়ার নান! জাতি আছে । (১): মুফ্ত-ষ্য. (আ"* মুফৎ)। বিন! মুলো, 
শর-মুনিয়া'*'পাচ ছয় আঙ্া,ল দীর্ঘ পক্ষী ূ অমনই। 
( 0101000)8 119191)81108 ). মাটিয়|- : মুফ্তি'**ষ্য, 

খয়রা। (২) তিলিয়! মুনিয়! ''ছয় সাত; ব্যবস্াপক। 
আঙ্জা,ল দীর্ঘ পক্ষী (07010708 08110- : মুয়াড়...মোআড় দেখ। 

(1968), ধূমবর্ণ। (৩) লাল মুনিয়া.-ছয় । মুফ্লিস...ণ. (আ")| দরিগ্র, নিংস্ব। 
আঙ্া,ল দার্ঘ (520128170)89 ৪179 মুর্গা'““মূর্ব৷ দেখ । 

02%8 )। রক্তবর্ণ, উদর কৃষ্ণ মুরগী, মুরগী. ''মোরগ দেখ । 
মুশিষ **ষা, ( স* মনুষ্য । তু* জন। ও* মনিষ, : মুর্চা...ফা, (ফা+)। নিশানের উপরে কৃষ্তবর্ণ 

আসা* মুনিহ; মানভূমে মুনিশ)। যে। বস্ত্র) গড়খাই (ভাঃ)। 
বেতন লইয়া চাঁষে কিংবা অন্ত কর্মে খাটে, | মরজ-..য্য. ( স*)। মৃদা। 
মুর মুনিষ-'জন.''( সহচর শব্ধ )। মুনিষ। | মুরাদ'.'যা, (আ*-_অভিপ্রায়)। সামর্থা, 
নগদা মুনিষ.''দিনিকা, যে দৈনিক বেতন ! পরাকৃম। 
লইয়া খাটে। লাগ-মূইটা...(1 লাগ+* | মুর মুদার-..য্য. (ফা" মুর্দার)। শব, মড়া। 

(আৎ)। মুসলমান স্থতি- 
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মুর্দাীফরাদ (গ্রা* মুদ্দফরাস)...ষ্য. ( ফা" 

ুর্দাফরোষ )। যে নীচ জাতি শবের বস্তা 
গ্রহণ করে, শব বহন করে। 

ঘুরব্ষি-"“ষ্য. (আ*)। রক্ষক, শরণ, আশ্রয় । 

মুরব্ব-আনা, মুরব্বিআনি-''ষ্য. মুরব্বির 

বৃত্তি) সম্র্ধন, অনুগ্রহ | মুরব্বি-গিরি “'ষ্য. 
মুরব্বির কর্ম। 

মুরস্থম ''ষা. (আ* মৌসিম)। খতু, কাল, | 
সবসময় । 

মুর্দাশঙ্ব...মৃদ্দারশৃঙ্জ দেখ । 

মূল্তবি.."ণ. (আ* মুলতুবী )। পরে করিবার 

নিমিত্ত ফেলিয়া রাখা, ব্যাক্ষিপ্ত। (আদাঃ। 

স* মুষ ধাতু হইতে। হি* মুসানা_গুঁড়া 

করানা)। মুষড়াই-_বিশীর্ণ, ক্িষটহই,গঃ-. 

বিপদের পর মুষড়াইয়! গিয়াছে । মুষড়! ॥ 

মুষলি ''টেকি দেখ। 

মুষ| ব্য. (স* মুষক | ও* )। ইন্দুষ। প্তাঃ-_ 
কবিকঃ, প্রবোধচক্জিক! | (অপ্রচলং)। 

 মুক্ষ'.'ণ. (কাল দেখ। তু" মুক্ধ _সজ্বাতে 
মেঃ; ফা* মুধী--অতি কৃষ্ণ )। মাংসল 

ও অতি কৃষ্ণবর্ণ, প্রঃ-_কাল মুক্ষ লোক। 

মৃষ্টা "ধাতু, (স* মুষ্ট চোরিত। হি* মৌগ 
ধাতু )। মুঈাই-চুরি কবি। মুষ্টান। | মষ্ট 
দেখ। 

মুলতান, মুলতানী-''রাগরাগিণী দেখ । মূল-। মুষ্টি ..যা. (স*)। মুঠা। মুষ্টি-ভিক্ষা .'( ভিক্ষা 
তানী মাট.'(হি)! মুলহাঁন নগরে জাত । 

গীতবর্ণ মৃত্তিকাবিশেষ। 

মুল.'*ষা. (স* মূলক | মুলা--উ* মুলো। 

ও* মুল্তা )। সর্ষপাঁদিবর্গের মূল-শাকবিশেষ 
( 280151, 1২20181005 9261505)। 

কৃষিজন্য মূল দীর্ঘ ও পুষ্ট হয়। দানে, 
আনিলাম মুল! পরে হলে! শুলা_জান্বীর | 

কনের অনিষ্টকারক হইল। 

মুলাকাৎ" “যা. (আ) | সাক্ষাৎ, দশন। 

মুলুক'ষ্য, € আ" মুল্ক্)। প্রদেশ, রাজ্য । 

মগের মুলুক-মগের রাজ্য । জোর যার 

মূলুক তার.''বাহ্বলই বল। মু্ুক'"' 

প্রদেশ | (অশি্ট)। 

মুষ.''ধাতু, ( স* মুষ ধাতু লুঠন, বধে )। মুষি 
_নুঠন করি, সর্বস্ব অপহরণ করি। মুষিয়া 

দেখ )। একমুষ্টি চাল ভিক্ষ|। মুষ্টিয্োগ .. 
(স*। কিন্ত, মুঠা মুঠা দ্রবোর সোঁগ ? 

পরিমাণ না করিয়া ?)) যৎ্ সামান্ট 

ওষধ-ঘু্তি। 
 মুসব্র"*ষা. (আ*)। দ্বতকুমারীর শুফীকৃত 

রস। 

মুসম্ম ''ণ. (আ' মসাম্ম।ৎ__উল্লিখিত নারী)। 

মুসলমাননীর নামের পূর্বে বিহিত 'শ্রীমতী' 

স্থানীয় । 

মুসলমান, মুছলমান (গ্রা* মুচুরমাঁন)' 'ষ্য, ফা" 
মুসলমান । আ* মৌসলিম+ফাঁ* আন-- 
মোদলিমান-__ মোসলমান)। মহম্মদ বিশ্বীপী 

জাতিবিশেষ । স্ত্রী* মুসলমাননী । মুসলমানি 

মুসলমানের আচরণ, ব্যবহার। *সলমানী 

..*মুসলমানের যোগ্য, মুদলমান সম্বপ্থীয়। 

লইয়াছে--এই এক প্রয়োগ আছে। | মুসা'ষ্য. (ই* 110969)। খিষ্টানদিগের 

( আসা*তে মুষ ধাতু পদ্যে-_নাশনে, 

অন্থাত্র মুহ ধাতু )) 
মুধড়া.''ধাতু, (স* সুষিত- লুষ্িত, বঞ্তিত। 

এক মহাপুরুষ | 

মুসাফীর, মুসাফের..'ব্য. (আ* মুসাফীর )। 

পান্থ । মুসাফীরখানা''পাগ্-শালা। 
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মুনি "যয, (আ* মসববাহ)। পাগুলিপি, ূ 

খসড়া । , 
ুক্কিল.'“ষ্য. (আ* মুষ্কিল.)। বিদন, ছুঃধ; 

বাধা । মুস্কিল আসান করা-বিদ্ব বিনাশ | 

কর!। 

ষ্ঘনা একবিংশতি (সঙ্গীত-দামোদর )। 
(হন্গমন্-মতে সা! হইতে রিগামাদি জুর- 

বৃদ্ধিতে যেখানে বিরাঁম ঘটে; ভরত-মতে 

গীতবাদ্য-সময়ে হস্ত গলের কম্পন। সঙ্গীত- 

দামোদরের মত বা*তে প্রচলঃ)। 

স্তারি+ফ্য, (আ* মুষ্তারী)। কতো! | (বায! ূ মৃততি...ফ্য. (স')। দেহ; আকার। নিজমুতি 
--বিক্য়কারী। 

মুই-'ষ্য. (স* মুখ । ও')। মুখ | (মু দেখ)। 

গুহরি..'য্য. (আ” মুহর্রীর)। লিপিকর, 

ধরা-_স্থীয় কায় "গ্রহণ, কৌধহিংসাদি প্রকা- 

শন। মুতিমন্ত:''ণ. (স+ মুতি+বা' 
মস্ত )। মুত্তিমান, পা$--চৈঃ চঃ। 

কেরানী। মুহরি-গিরি-..ফ্য. মুহরির কাজ। | মূরধন্ত 'ণ (স)। মূর্ধায় জাত, যেমন ৭, য। 

মুহরী, মুরী'*ষ্য. (সং মুখ+বা" রী। মুখ_- | .**ষ্য. জাতি-প্রধান, জাতি-পতি ( গ্রা 

ছিদ্র আছে যাঁতে)। ছিদ্রযুন্ত লৌহ। ইহার 

উপরে লোহ। পিতল প্রভৃতির চাদর রাখিয়। 

টোৌপনা৷ কিংব! বিধনী দিয়! বিধ করা হয়। 

অন্ত নাম দরী। (২) জলাদি নিঃসরণ-পথ। 

ুহর্ত''ফ্য. (স*_ছুই দণ্চ সময় )। ছুই দণ্ড 

মময় (-৪৮ মিনিট) কোথাও কোথাও 

১৬ ঘঁড়ীতে দ্বিন, ১৬ ঘড়ীতে রাত্রি); এক 

ঘুড়ী (স* ঘটা-১ দ)) ক্ষণ। 

মূত্র, মৃত'"'ষ্য. (স"মৃক্জ )। প্র্াব। মুত্র" 

কচ্ছু.'(স*)। কষ্টে মুত্রত্ঠাগ রোগ 
(5018178819) । বহুমুত্র'"' (সে) । মৃত্জাধিক্য- 

রোগ (৫1959665) (মে দেখ) । মৃৎ 

'“ধাতু, মু দেখ। 

মূর্খ ''৭. (সং) নির্বোধ। গোমুর্খ প্রা" 

গো-মুখ্খু.'গোরুতুল্য নির্বোধ (গালিতে)। 

র্ঘ..ধাতু, (স* মৃষ্ঘ ধাতু )। মুছি--মোহ- 
গ্রাপ্ত হই; প্রতিফলিত হুই (পদ্যে )। 

ুর্ছ। 'ষ্য. (স*)। মোহ (191781085 হি 

5/0006১1)7309119) । মুনা. '*ষ্য, (সং) 

ওষধের সংস্কারবিশেষ); সারিগামাদি সপ্ত 

সবরের আরোহ-অবরোহকূম) এইবুপে, 

ূর্ধনিয়া। ও, মুর্ধনী)। 
মূর্বা (গ্রা* মূর্গ। )..যা. ( স* মূর্বা। মুর্বৃতি 

বরাতি)। বন্য শাকবিশেষ (581736519118 

10500161181) | প্রায়ই ছায়াবৃত 

স্বানে জন্মে। বহু খ্বান ব্যাপিয়া পড়ে। 

পাতা সবু। তরবারির মতন, কিস্তু, উপরে 

নালী। ফুল লম্বা শীষে ধরে। পূর্বকালে 

ইহার পাঁতার অংশুদ্ধার! ক্ষত্রিয়ের কণটিস্থাত্র 
ও (অন্যাপি) ধন্ুকের গুণ হইত । 

মূল...ফ্য. (স* | মূল ধাতু প্রতিষ্ঠা, রোগণে)। 
শিকড়; আদ্য; মূলধন, গুাঃ--ভাঙ। 

নায়ে দিয়ে ভরা লাভে মূলে ডুবাইলি (রাম- 
গ্রসাদ), লাভক লাগি মূল ডুবি গেল 

(বিদ্যাপতি)। মুল গায়ন... প্রধান গায়ক। 

মূল-সন্যাদী-''গাঁজনে প্রধান মন্ন্যাপী। 

মূলধন.''আদি দ্রবা, পুঁজি। 

মূল..ফ্য, (ন* মূল্য । ও* মুন্ত)। মুল্য, 

৪8উচিত করিহ মূল (কবিকঃ), 

বিলীয় চৈতন্ত মালী নাহি লয় মুল (চৈ 

চঃ)] আধামূলে ''ঘর্ধমূল্যে | মুলা: 

ধাতু, মুূলাই-_মাপিয়া ভুথিয়া না লইয় 

৯৯ 
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সমুদয় দ্রব্য কুয় করি। মুলানা ॥ মূল।".. ূ আগত হয়, তৎপূর্বে মৃগশিরা নক্ষত্রে 
যা, (স* মূলক )। মুল! দেখ । মুলাধার: রবি থাকিবার মময় যুগের বাঁত। মৃগী 
'“ষ্া (স*। তন্ত্রমতে গুহলিজামধ্যে । (প্রাণ মির্গি)-ষ্, (স*)। রী) 

অঙ্গুলি শ্বান। এখানে শরীরের সকল . অপম্মাররোগ (92116)95)। 

নাড়ীর মুল। এখানে ইচ্ছাজ্ঞানকৃয়া- : মৃগেল (গ্রা* মির্গেল)-.ষা, (স* মুল? ও, 
স্বরূপ ব্রিকৌণ, ইত্যাদি)। মূলকারণ, । মিরকালি; আদা* মিরিকা)। বাটামাই 
প্রঃযত' কর্মের মুলাধার এই লোকটি। | তুল্য কিস্তন্তচক্ষু মত্স্তবিশেষ (01278179 
(বোধ হয় মুল+আধার-_সহচর শব: 10116319)। ছুই হাত লম্বা হয়। 
হইয়! অর্থ)। মূলোচ্ছেদ-.'ষ্য, (স+। মূল । মৃণাল .'ষ্. (স*। মৃণ্যতে হিংস্ততে ভক্ষণা- 
শউচ্ছেদ)। সর্ববিনাশ। মৃল্য.''ষ্য, ূ দ্র্থ, যৎ-অ$ঃ টাঃ| অমরে, অন্য নাম 
(স)। দাম, বেতন। তুল্য-মূল্য জ্ঞান করা] বিসম্। বিস্ততি প্রেরয়তি উৎকণয়তি 
--সমজ্ঞান করা । গ্রহণার্থমিতি-অঃ টীঃ। পদ্মের কনদ--স" 

সুগ (গ্রা* মিগ)..ষ্য, (স* মুগ । পালি,সৎ প্রা | করহাট, শিফাকন্দ_-ইহাই ভক্ষ্য। পরে 
মিগ। মৃগঃ পশৌ কুর্সে চ করিনক্ষত্র- | ল*তে মৃণাল অর্থে কন্দ ছিল, গ্রমাণ_ 

ভেদয়োঃ। অন্বেষণে চ যাল্ঞায়াং_মেঃ)। ! মৃণাল শবে বীরণমূল _ বেণামূল বুঝায়। 
পশুমান্র; প্রাণীমাত্র + চিত্রমূগ বা হরিণ; ৃ পল্মের নাল ভক্ষ্য নহে । আগা* মোলান 

মুগশিরা নক্ষত্র । মৃগনাভি -'(স+* |'অন্ নামা --স* মৃণাল__পদ্মের কোমল কন্দ। বাণতে 

মুগমদ, মৃগাগুজা )। কন্ত,রী মগের (115 ভুলে মৃণাল ভক্ষণ)। পন্মমূল; পদ্মনাল। 

।. মৃণালিনী-""ষা, (স*)। পন্মগাছ পনবপূর্ণ 
অগ্ডকোষ-নিকটস্ব কোষজাত সুগণ্ধ স্নেহ! স্বান। (তু* প্মনী)। 

পদার্থবিশেষ। তিব্বত নেপাল সিকিম ৰ মৃত্তিকা''য্য, (স*। মৃদ্যতে চূর্ণীক্রিয়তে_ 

ভুটান ও নাগ। পাহাড় হইতে এদেশে | অঃ টাঃ)। মাটি যাহা চূর্ণ করিতে পার 
আসে। মুগশৃঙ্জা..( স*)। বারশিজঞা] যাক়। গঞ্গামৃত্তিক...গঞ্জা নদীর তট- 
হরিণের (০6£%05 070৬8100611) শঙ্গ ূ মুত্তিকা (পঙক)। মাট দেখ। 

(591540011) 1 বোম্বাই প্রদেশে মন্বর | মৃদ্া "ব্য. (স+। মৃদঞ্জামস্ত-মৃত্তিকানির্িত 
মগের (667583 901০0101) শৃঙ্া। শৃর্জের] বলিয়া । অন্ত নাম মুরজ)। মাটির ছুই- 

প্রায় ।/০ আন| ভম্ম। (এই ভন্মের অরধি- ] মুখ! আনধ্ধ বাদ্যবিশেষ। অন্ত নাম 

কাংশ 09101010 01505017906)। মৃগের | খোল। মুদজী...ফ্য. (মুদর্জ+ঈ)। 

বাত...মৃগশির! নক্ষত্রে বাত-_লযষ্ঠ মাসের মুদগ্গ বাদ্যে দক্ষ যে, মৃদঙ্গবাদ্যকর। 
প্রথম বর্ষণ । ( ও" রজঃ, বা রজঃসংকাস্তি : মৃছ...ণ. (স')। অতীক্ষ, কোমল। মুছুল''' 

--আধষাড়মাস গ্রবেশকাল)। রবি আর্দা ণ. (স*)। কোমল মৃদ্-মন্দ..গ* (স*। 

নক্ষত্রে গেলে অন্বুবাচী--প্রক্কৃত অন্থকাল | সহচর শব)। মণ্দ, ধীর। 

[0151 4991. 01050105 17095010119105) 
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মুদ্দারশূ্জ, মুদ্রাশঙ ''ব্য. (স* দ্দার-; করি। মেকান| | (নারীভাষায় )। মেকানা, 

শৃ্জাকম্--রসরত্“সমুচ্চয় ৷ অপত্রংশে শুদ্ধ ূ মেকানি..'ষ্য. বৃথা হান্তপরহাস) নিন্দিত 

করিতে গিয়া মুদ্রাশঙ্খ | হি* মুর্দাসঙ্ঞ )। : পরিহাস (11765607 )1 

খনিজ সীদক ভম্মবিশেষ (1100816 )। | মেকি-''ণ. (স* মিষ-ব্যাজ, ছল। ম* মিষ। 

গীতবর্ণ, পিন্তল তুল্য দীপ্রিশীলী, ভারী। | মিষী-মিখী-মেকি )। কৃত্রিম, যেমন 
ভারতে অল্প পাওয়া যাঁয়। ৷ মেকি টাক|। 

মে, মে-মে.'ব্য. (অন্থকার শষ) ডে-তে ৷ মেকুর"'ষ্য, (স* মার্জার? মেও রব করে 

দেখ। স* মেক--ছাগ )) ছাগশিশুর ৃ বলিয়া? আসা* মেকুরী)। বিড়াল 
রবে। . (ভাখা-ভেদে )। 

মেষ, (ই* 089 )1 ইংরেজী পঞ্চম । মেকেসার...ফ্য, (ই*778083501 0111 বোর্ণিও 

মাস (১৭ বৈশাখ হইতে ১৭ জ্যষ্ঠ)। দ্বীপের নিকটগ্ব এক দ্বীপের রাজধানী মেকে- 

মেঅ, মেঅ-মেঅ, মেউ-'*বা, (অন্ুকার সার। এ সকল দ্বীপে গণ্ধদ্রব্য উৎপন্ন 
শ)। তানপুরা যন্ত্রের শব্ষো। মেঅ হয়)। স্গণ্থ কেশতৈলবিশেষ। পূর্বে 

ধরা...গানের সঞ্জে ানপুবা বাজান) কুসুমতরুর বীজের তেলে হইত। 
লক্ষণাঁ় কাজে সহযোগী হওয়া। (২) মেথ-'ষ্য. (সণ) স* মিহ ধাতু সেটনে। 

বিড়ালের রবে । (মেকুর দেখ )। ক্ষরণে হইতে। হ স্বানে ঘ)। মেঘ) 
মেই, মেইকাঠ "'ষ্য. ( ম* মেধি, মেধিকাষ্ঠ। . রাগবিশেষ (রাগরাগিণী দেখ )। স*তে__ 

ও* মেটি খর্বা-_মেধিস্তস্ত) | ধান মাড়িবার. আবর্তো নির্জলো! মেঘঃ সংবর্তশ্চ বহুদকঃ। 
সময় যে কাঠি বা! বাশের চারি দিকে বাধা পুক্করো ছুক্ষটজলো দ্রঃ শন্তগ্রপুরকঃ | 

গোরু দুরিতে থাকে ।..মেজে। দেখ |. নির্জল, দুকবরজল, আুজল, বহুজল--এই 
মেওয়া “যা. (ফা* মেৰ| )। ফল? কাবুলী: চারি মেঘ। (অন্ত নাম ও লক্ষণ গর্থাত্তরে 
ফল। দৃষ্ান্তে, সবুরে মেওয়। ফলে_যোগা । দেখ)। বর্ষণ সম্বপ্ধে, অমৌঘাঃ গশ্চিমে 
কাঁলে ফল ফলে, অতীষ্ট লাভ হয়। ূ মেঘাঃ অমোঘাঃ পূৰৰায়ৰঃ। অমোঘ! 

মেক''"যা. (ফা* মেখ )। লোহার গজাল। দক্ষিণে বিদ্যুৎ অমোঘ! উত্তরে ধ্বনিঃ | 

মেক্দার .'ফ্য. (আ* মিকদাীর)। পরিমাণ, | পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার পক্ষে ঠিক। মেথের 

প্রঃ-মেই মেকদারে চীল লইবে। 1 গুড় গুড়ানি''মেঘগঞ্জিত ( স* গুডগুড )। 
মেকরুল...ষ্য. ( মেকুর হইতে । মেকুরতুল্য-- : (১) কোদালে-কুড়ালে মেঘ'''দেখিলে বোধ 

মেকনুল?)। গণ্ধনকুলের তুলা চতুষ্পদ- । হয় যেন কেহ কোদাল দিয়া! কুড়িয়াছে। 

বিশেষ লাঞ্তা,ল দীর্ঘ, শৃগালের তুল্য । (ও* কোদাল কোড়া, বাইগণ-কোড়িয়া। 

মেকা'" ধাতু, (? ম* ফেঁকাফেঁক-নিক্ষেপ। ইৎ 11018010101 )| খনা,কোদালে 

হি" উছল, মটক; ও* চাহনি করা)।  কুড়ালে মেঘের গা । মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা। 

মেকাই_হীন্ত-পরিহাসে মত্ত হই, নেখরী | ঢাঁধীকে বলগে বাধিতে আল। আজ না হয 

রী 
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হবেকীল | (২) জনুষ়। মেঘ..'যে মেঘ হইতে 
বৃষ্টি হয়, সং নীরদ | (ও* বৌদ--হঠাৎ 
জাত ও দ্র;তগবমী )। (৩) ধূলিয়! মেঘ '. 
শাদা! পাশুটিয়। মেঘ। ধীরে ধীরে চলে। 
কিন্তু, বৃষ্টি নিকট। (৪) সিন্দুরিয়া মেঘ, । 

হিঙ,লিয়! মেঘ-'সপ্ধযারাগ-যুন্তু মেঘ (ও 

সুন্দরী মেঘ-_সিন্দুর অপত্রংশে )। (৫) 

হাড়িয়া মেঘ.''গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ (স" 

কালিক! ), পঃ-- হাড়িয়া মেঘ যেন কাল 

কুস্তকর্ণ (কৃত্তিঃ লং । ও* কল্তহাঙ্খিআ)]1 

আকাশ মেঘ-মেঘ করা--ঈষৎ মেধাচ্ছন : 

হওয়া । মেঘলা'.'প. ( মেঘ+লা )। মেঘ- 

যুন্ত, মেঘ-মেঘ। মেঘ-ভন্বর'''ষ্য, (সং 

মেঘ+ম* ডম্বর-_-উৎকর্ষ, বিলাস, সাদৃষ্ঠ । 
তু* স* আড়ম্বর। কিংব! মেঘাম্থর, তু* ও 

কল্তামেঘাঁ-কালুমেঘধী )। মেঘের তুল্য 
_ নীলবর্ণ শাড়ী, পঃ--( কৃতি: আদ্য), 

বাঁছিয়! পরিলেক নীল অন্বর, মদন হেম 

গৃহে মেঘুডম্বর, পথিক জন ডর করিতে 

সম্বর, বীপিল তাহে তনু দাঁমিনী (ভাঃ 
রসমঞ্জীরী )--গোৌরবর্ণ নারীদেহে মেঘতুল্য 
নীলবর্ণ শাড়ী_-আধুঁনক নাম নীলাম্বরী-_ 
স্থদর সাজে, পঃ--শাঁড়ী মেঘডস্বরে করিলা 

বাঘান্ধর (ভাঃ)| শুংপুঃ_ডালিম্ব বন্ত্র₹- 
বোধ হয় এই মেঘডম্বর। 

মেঙ্জাষ্টন.''ষ্য. ( ই 10801805661 )। নাগ- 

কেশরাদি বর্গের তরুবিশেষ ( 09101018 

01210209302 )। মালয় দ্বীপের গাছ। 

গাছপাকা ফল সুস্থাব। ওড়িশার ফলে। 

বঙ্গদেশে কদাচিৎ ফলে। 

মেঙ্গানিজ...ফ্য, (১0080287636) | লৌহবৎ 
ধাডুবিশেষ; এই ধাতুর আকর, অঞ্জনী। 

৷ মেচ"" "ব্য, (মাছু-মাচ হইতে ? ও*মৃহ-মজি, 

| সণ মঞ্জরী1)1 মাছের ডিম,। 
| মেচলা."'ষ্য. (মঞ্টান! হইতে ? তু* ও* মচন্ত 

|. _ চুরণীকৃত )। তসুকে গুড় মাথিবাঁর মা 
থাল'; তলা-চেপট| ডাব ( ইহাতে ধোঁব 

1. জল রাখে ও কাঁপড় ভিজায়)। 

৷ মেচেতা-"'নাকছিকনী দেখ । 

ূ মেচেতা-.ষ্য. ( স* মেচক--শ্তামবর্ণ| মক্ষিক 
[হইতে মাছিতা-মেছেত। 1)। অস্জী' 

রোগীর. ও অন্ত রোগে জাত মুখে কৃষ্ণবর্ণতি 

। রোগ । 

মেচ্যে ''মাচা দেখ। 
 মেছেতা,..মাছিতা দেখ । 
৷ মেছো..'ষা. মাছ+উয়া_ মাছুয়া--মেছো)। 

মত্ম্তবিক্তা জাতিবিশেষ । স্ত্রী* মেছোনী 
(মাছ দেখ) | -'ণ. মৎ্স্ত-দন্বদ্ধীয়, 8 
মেছো! কুমীর। 

৷ মেজ-.'ফ্য. (ফা )। টেবিল। 
৷ মেজো. .'মেঝো দেখ। 

মেজ -মেজ ..ব্য. (স* মৃদদ ধাতু মর্দনে | মৃছু_ 
কোমল, আর্্র)। মৃদু ভাবে, দেহের 

জড়তায় ( দেহ রসিলে ), পা. বর্ষাকালে 

দিবানিজ্তরীয় গা মেজ-মেজ করে। (মাটি 

মাটি দেখ) মেজ-মেজানি'''ষ্য, দেহে; 

৷ রস হেতু আলগ্ত। 
মেজাজ-..য্য, (আ* মিজাজ। তু* স* মনস্) 

অস্তঃকরণ। মেজাজ গরম-+কৌধ । মেজাথ 

ঠাণ্ডা শাস্তি । খোশ মেজাজ." গ্রসনাত্তঃ 

ূ করণ। বদ্ মেজাঙ্জ-''কোপন ম্বতাব। বদ 

র মেজাজী ''কোপন? নেক-মেজাজ' সদ 

করণ। 

মেজিস্্রেট ( া' মেজিষ্টর),.'য্য, (ই' ৪ 

] 
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|] 81907966 )1" ইংরেজযাজনিযুন্ত বিচার- ূ মেঠাই..'মিঠাই দেখ। 

বর্ত॥ ফৌজদারী বিচারকর্ত!। ডিগুটি। মেঠো-''মাঠ দেখ। 
মেজিষ্টেট'**মেজিস্টেটের গরতিনিধি, মেজি- ; মেড় “'্য. (ও* মেঢ়। স* মণ্ডপ_-মীড়। 

ষ্রেটের অধীন বিচারক । 

মেজেণ্টা, (গ্রী* মেজেও্ডার)...মাজেন্টা দেখ। 

মীড় হইতে ও"তে মেট হইত ন!। বোধ 
হয় স* মেধ্য--পবিত্র হইতে )। খড়ের 

মেঝো) মেজো.''ণ. (সং মধ্য-মাব+উয়া. ঠাকুর-প্রতিমার ঠাট। 
] 

স্মাঝুয়_মেঝো | শ্রী* মেজে।। ও* | মেড়ংমেড় '"ব্য, (স* মণ হইতে শাড়, 

মবিয়।)। মধ্যম) দ্বিতীয়, প্রঃ মেঝো 

দাদা, মেঝো৷ বউ | মেঝকী, মেজ.কী.. 
মেঝো বউ । মেজ, দাদা..'মেঝে। দাদা; 

মেজ দিদী--মেঝো দিদী। মেয় দাদা, 
মেই দাদ1...( মেজ--মেয়, জ লোপে)। 

মেঝে! দাদা | স্ত্রী' মেয় দিদী। মেই দিদী। 

| 
| 
। 

। 

। 

1 

মেঝ; মেঝ্যে-''ষ্য. (স* মধ্য--মাঝ1--মেঝা | 

মধ্য +ইয়া--মাঝিয়।--মাঝা।-- মেঝ )। 

গৃহ মধ্যতল ( কোথাও কোথাও মাঝতল), 

পাঃ-_মাঝ্যাতে পড়িল শিলা বিদারিয়! 

ূ 
| 
॥ 

। 
ঘ 

। 

অপত্রংশে মেঁড়-মেড়)। মণ্ড-লেপ হেতু 
মলিনতার়, গ্রঃ--খাবার পর ভাতের থাল! 

মেড়মেড়, ভাত-মেড়-মেড় করে; তৈজস 

পাত্রের দীর্তিহীনতায়, গ্রঃ--পুরান! কীসা 
মেড়-মেড় করে। মেড়-মেড়া, মেড়- 

মেড়িয়া, মেড়-মেড়্য..'ণ. দীপ্রিহীন। 

মেড়-মেড়ানি ॥ 

মেডাল-.'ষা. (ই* 016091)। স্মরণ কিংব! 

পুরস্কার নিমিত্ত স্বর্ণ রোপ্যাদির মুদ্রাকার 
নিদর্শন | 

চাল (কবিকঃ), মেঝায় দিলেক সিঁধ | মেড়া, মেঢ়া-.ফয. (স* মেঢুঅঃ। কিন্তু 
কোথায় বসিয়! (ভাঃ)। মেঝাম''*ষ্য, 

(মেঝা+-কর্ম )। গৃহের মেঝানির্মাণ। 
মেটা'''মিট ধাতু দেখ। 

1 

। 

॥ 

মেটে..'মাঁটি, মেট্যে দেখ । মেটেল...মাটি: 
দেখ। মেটেলি সাপ...( মাটিয়! বর্ণ বলিয়। 

মেটেলি )। প্রায় ছুই হাত দীর্ঘ নিবিষ সর্প- 

বিশেষ (19010070685 50018685 )] 

ঈষৎ সবুজ মাটির বর্ণ গায়ে কাল কাল দাগ 

থাকে, নীচে শাদা! । ছুই পাশে ছইটা হনুদ। র 
ডোর! থাকে । বেং মাছ খায়। অন্ডের 

পরিবর্তে শাবক জম্মে। 

মেট্য .'গ. ষ. (মাটি ইয়।-__মাটিয়!। তু* স* 
মাতিক)। মৃত্তিকাবর্ণ; মৃত্তিকা-নিরিত 

ছাগাদিপশুর যক্কৎ (স* কালিক)। 

| 
ৰ 

| 

| 
1 

| 

মেহতি সিঞঁতি মুত্ররেতয়োঃ--ইহা হইতে 

মেষ অর্থআসে কি? অন্টোন্তং মিষতি 

স্পর্ধতে_-মেষ। ইহাই ব| কি বুৎপত্তি? 
এক নাম এড়ক। বোধ হয় ভে-ভে) মে 

রব হইতে নাম। তু* বর্কর, কুকুর, কুকুট, 

কাক, গীক, ভেক, ইত্যার্দি। পরে মেন্ড 

শবও সণ্তে প্রবেশ করিয়াছিল। ও* 

মেণ্ডা, মেণ্টা )। ভেড়া ) মেষ তুল্য নির্বোধ 

(গালিতে)। স্ত্রী' মেড়ী। দৃষ্াত্তে, খুঁটায় 
জোরে মেড়া লড়ে--মেড়ার লড়াইতে 
মেড়ার পশ্চাতে একজন থাকে । 

মেডিকাল ''ণ. (ই* £1601081)। ইয়ুরোপীয় 

ওষধসন্বপ্থীয় | 

ডূয়া...ণ. (স* মরু হইতে মারৰ, অশি 



জিন )। রাঁজপুতানার মরুদেশীয়। 

মেড়ুয়াবাদী''যাহাদের ভাঁষ! 

( নিন্দিতার্থে)। 

মেড়ে (গ্রা').."ষা. মাড়ী, পঃ-সিজ আঠ। 

দিয়া সই শক্ত করে মেড়ে (মাঃ)। 

মেঢ়া''ষ্য. (স*মেটু-ভেড়া। মেড়া দেখ)। 

ভেড়া; ঠকৃঠকি তাতের যাহা মাকু ঠুকিয়া 
অপর পাশে ঠেঁলিয়া দেয় । আকারে মেষ- 

মুড তুল্য, কিংব! মেষবৎ ঢু মারে বলিয়া 

নাম (ই* নাম £910)। মেঢ়া-শিঙা, মেঢ।- 

শিজ্গী...ব্য. (স* মেষশুঙ্গী)। অর্কাদিবর্গের 
লতাবিশেষ (000176178 91690) 

ফলের আকার দেখিয়া নাম। মধ্য 

দক্ষিণভারতে জন্মে । মূল ওঁধধে লাগে । 

মেথর'যা. (ফাঁ* মেহতর- পরমাণিক। ইহা 

হইতে। তু* জমাদার অর্থ মেথরের সর্দার )| 

মলগ্রহি। স্ত্রী* মেথরানী। (প্রাচীন নাম | 

হাঁড়ি, হাড়িনী। তু* মাণিকাদের গানের : 

াঁড়ি”__সিদ্ হাড়ি,হাড়িপ।-_হাড়িপুত্র-- ৃ 

আদরে )। মেথর মুদ্দফরাঁস..'( প্রায় সহচর ৷ 
শব্দ)। নিকৃষ্ট জাতি। র 

মেধী.."ষ্য. (স* মেথিক!, মেথী )। শিশ্বাদি- ৰ 

বর্গের কৃষিজাত শাকবিশেষ (টি 

1661, 71150176118 100617001280811) | 

পিড়িঙ্জের তুল্য গাছ। কাশ্মীর, পঞ্জাবে 
বন্তও জন্মে । পাতায় তিন পর্ণ, শু'টী লম্বা। 
বীজে রীধিবার মসলা 

পন্রংশে মারুয়া_মেড়য়। মড্ডী-_ | 
| 

মেডুয়।| 

] 

- টি শী শীশীশা শি শতশত ৯টি শি 

| 

| 

মহ্ত্বভাব, মনদবুদিধ। মেদা-মার1.''প. (ম* 
মেধ! হইতে মেদা? বোধ হয় মেদ 

মার! )। মন্দবুদ্ধি 

। মেদী...মাদী দেখ। 

মেঁদি, মেদ-..ষ্য. (উদ মেছেদি। মেন্দিকা, 
মেন্ধী-বৈদ্যকঃ। ফা* নাম হেন!)। 
ধাতক্যাদি বর্গের ক্ষুপবিশেষ (1761008. 

[.8/501718 811৪ )। শাখ! কাটায় পরিণত 

হয় বলিয়! প্রায়ই এই গাছের বেড়! দেওয়! 

হয়। ফুল চতুর্দল। পাতা বাটিয়৷ মুসল- 
মান-নারী করতল ও নখ পাঁক। খদ্দিরবর্ণ 

করে। 

মেনা'"'ষ্য, (স"* মাতৃত্তন হইতে শিশু- 

ভাষায় )। মাতৃভ্তন, পাঃ_মেনা দেওয়া. 

ছুগধ পান করানা | 

মেনি কুচকুচ."'ষা, (1) | বালিকাদের খেলা- 

_ বিশেষ । বালি কিংব| ধুলির আইল করি! 
তাহাতে একজন একট! কড়ি লুকাইয়া 

রাখে । অন্তে ছুই হাতে চাঁপিয়া অন্বেষণ 

করে। কড়ি--ছেলে হয়। এই হেতু কোথাও 

কোথাও ছেলে-হারানা খেলা বলে। 

মেনী ৭. (মেনা+ঈ )। স্ত্রীজাতীয়া, যেমণ 

বিড়ালী। 

মেনে ''মান দেখ । 

মেনেজ।র...যা. ( ই” 108178591) | কর্মাধাক্ষ। 

সম্পাদক | মেনেজারি'**ষ্য, ( মেনেজার+ 

বা* ই )। মেনেজারের কর্ম। 

মেন "'মেদি দেখ। 

মেথী-'ষ্য. (সং মস্তক হইতে । মাথা--মাথধী : মেপ..ষ্য, (ই* 0080) দেশ ব! দেশের 

-মেথী )। তাল ও খেজুর গাছের কোমল 
অগ্রীমজ্জা। 

মেদ. গ. (স*মৃদু | কিংব। মন্দ । ও* আসা')। | 

অংশবিশেষের চিত্র । 

মেম "'ষ্য, (ই* 12080810 হইতে 17881) ) 

ইরৌফুগীয় জাতির নারী । পু*.সাঞ্চেব। 
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মেছর-.খ. (ই* 10007 )1 সমস্ত, সত্য। ! 

মেস্বরি.মেস্বরের কর্ম। 

মেয়াদ.'*মিয়াদ দেখ। 

মেয়ে...ধ্য, (স* মাতৃ-মাই মাই ইয়।-- 

মাইয়|-মায়া--মেয়ে। প$--নো চান" 

বদন ফির না চাহলি তু কাঁড় নিঠুর 

মাগী | মে়্যাকবিকঃ। ও" 

মাইকিনিআী (মাতৃকন্ত1), আশা" মাইকী, 

ছি" মৈয়া, ঢাকায় মাইয়া । মাতৃজাতীয়া 

(ত* ভাইয়া--ভায)) কন্া। মেয়ে 

ছেলে ..কন্তা।। স্ত্রীলোক । মেয়ে মদদ 'স্্ 

পুরুষ (প্রতিচর শব্দ )। মেয়ে মানুষ '' 

নারী। মেয়েলী...ণ. (মাইয়।+আলী- 

মাইয়ালী-মেয়েলী )। নীরীজনোচিত। 

মেয়েসুখা। মেয়ে-মুখো''নারীতুলা মুখ 

যার, নারীমুখনিরীক্ষক) লোকতীরু! 

আলাপবিমুখ | মেয়ে-ুক্ধ ''(স* মুফ_ 

তম্কর) । বাহ্ আকারে নারী, অন্তরে তক্কর 

তু্য। 

মেরজাই 'মির্জাই দেখ। 

মেরীপ...ষ্য. (আ* মেহরাব )। তোরণ। 

মেরামৎ...ফ্য, (আ+ মরম্মৎ)|। সংস্কার, 

শোধন। 

মেরামতী ..ণ. সংস্কারসন্বণধীয়। 

মেরিনো- যা, (পতুতি ইত 0167100)।। 

স্পেনদেশের মেরিনে। নামক মেষের লৌম- 

জাত বন্ত্রবিশেষ। এই মেষের উর্ণা দীর্ঘ ও 

কোমল। 

মেল-.“ধাতু, (ম* উৎ-মীল ধাতু বা* মিলধাতুর 

ূপাস্তরে | ও* মেলা ধাতু )। মেলি__উন্মী- 
লিত করি, বিস্তারিত করি। মেল! ॥ চোখ 

মেলা-_উন্মীলন। বিছ্বান। মেলা--বিস্তারণ। 

মেরাঁমতি..'ষ্য, সংস্কার কর্ম। : 

মেলা..'ধাতু, (মেল ধাতু আস্তে) ৷ মেলানা ॥ 

মেল'ষ্য, (মিল ধাতু দেখ)। মেগম) 

গাজন শেষের পূর্বদিন) আদর্শের সদৃশ 
অন্ত; ব্রাঙ্গণ-বংশের উপ-বিভাগবিশেষ। 

মেলব'্ধন-'ব্রাঙ্গণের বিবাহ নিমিত্ত বংশ. 

নির্ঘয়। ফুলে মেল-*'ফুলিয়৷ গ্রামবাসী 

ব্রাহ্মণের বিবাহ-মিলন। মেলা" "যা, ( স* 

মেলক )। সমাগম, ৫18--বাসাড়ে জনের 

তরে দীর্ঘল মন্দির করে, গ্রবাসী জনের যথ। 

মেলা (কবিকঃ)) বহু লোকসমাগম, 
হাট? বহু জনের স্থান, সন্মুথগ্রাচীরশূন্ত 

দীর্ঘ গৃহ, গ$--ছুর্গীমেলা ( কৰিকঃ)-- 

যেখানে ছুর্গাপুজ! হয়। মেলা'''ণ' বহু, 

প্রঃ-মেলা লোক উনুত্ত, গ্াঃ-ঘর 

মেল! আছে। মেলানি "'ফ্য. (ভেট ধাতু 
দেখ। ও*. মেলানি )। পরহাব, শেষ 

মিলন) কুটুম্বের সহিত মেলন নিমিত্ত 

উপহার দ্রব্য। মেলানি তাঁর 'ব্ধ্ব বর্ধক 

 উপহার-দ্রব্যের ভার। | 

 মেল.+'যা, ( ই* 1191)। চিঠিপত্রাদির ডাক। 

মেল গাড়ী-+'যে গাড়ীতে ডাঁক বহা হয়। 
৷ মেলেরিয়া.“'ষ্য, (ই*11815119)। দুশ্চিকিত্ত 

কম্পজরবিশেষ। 

৷ মেস.."যা, (ই* 11695 )| গোষ্ঠী, যে সকল 

৷ নিঃসমপবাঁয় লোক এক পাকে খায় ও 

। এক বাড়ীতে থাকে । 

 মেস্ত...ফা, (?)। জবাদিবর্গের ও জবাদদৃশ 

ক্ষুপবিশেষ (060 50116], 111015085 

881১0811%9) | ছালের আশে দৃঢ রজ্জু 

হয়, বীজে ওধধ এবং হলুদীবর্ণ ফুলের 

মাংসল লাল ছদে অন্বল রীধ! হয়। মেস্তা- 

পাঁট ..জবাদিবর্গের কৃষিজাত কীটা ক্ষুপ- 
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বিশেষ (1)60০81) 11017). [21013609 1 মেহরাব ''মেরাপ দেখ ।, " 

98177201085) ] বিদেশীয়, কিন্ত, দক্ষিণ : মেহেদি "মেল দেখ ।.. 
ভারতে কৃষি হইয়া থাঁকে। ৰঞ্তো অল্প। : মেহেরবানি...ষ্য. (ফা* )। অনুগ্রহ ৷ (বা*তে 
যে কাকরিয়। মাটিতে গাছ-পাট হয় না, সে: প্রায় প্রচলঃ নাই )] 

মাটিতে মেস্তা-পাট জন্মে। ছালের আশে | মৈ.'মই দেখ। 
দৌোড়ী হয়, লোকে পাতা রীধিয়! থায়। (স* ৷ মৈত্র-"'ষ্য. (স*)। ত্রাঙ্মণের উপাধিবিশেষ। 
মিষ্ট হইতে মেস্ত1? )। মোষ, (সখ মোহ)। মমতা) গ্রঃ-- 

মেহ'-*যা, (স* মিহ ধাড় ক্ষরণে সেচনে। | কৰিকঃ। 

মেঘ দেখ)। মেঘ, পঃ-বরিখত ঝরঝর | মো.''মুই দেখ। মে-আমি) মোক, 
খরতর মেহ (ভ্ঞানদাস)) মূত্র রোগ-। মৌকে, মোরে, মোহে--আমাকে | 

ও বিশেষ । 'এই রোগের নানা জাতি আছে। র মোঅ!'''ষ্য, (স* মোদক )। গুড়রসে পাক' 

শুক মেহ, মেহ'.. প্রভাবে শুবৃক্ষরণ হয়: করা খইচুর। দৃষ্টাত্তে। ছেলের হাতের 
(90610)8601111058) | মধুমেহ ' ৩ মোআ-যাহ দিয়! ছেলে ভুলাইয়! লওয়া 
মধু-শর্বরা ক্ষরণ হয় (01858195)। (বহুমূতর ূ যাইতে পারে। 

রোগে মৃত্রাধিক্য হয়, কিন্তু, মধুশর্কর! না! ! মোলাড়া'..ষ্য (মুখ-মুহ+আড়া- মুহা়। 

থাকিতে পারে)। বসামেহ"' গ্রে স্থবেত- মুআড়া, মোআড়! )। মুখ, সম্মুখ, গ্রঃ-- 

বর্ণ রস (110) নির্গত হয় (0010118)) 1 বিপাকে পড়েছে এসে বাঘের মুড়ে 

মেহগনি-''যা. ( ই* 07910028179 )) নিষ্বাদ ৰ ( মাঃ)) প্রতিদ্বন্্তা, গ:--ডাকাইতের 

বর্গের বৃহৎ তরুিশেষ (১1609012778. | মোআড়। লওয়!--সন্দুখবর্তী হওয়া, গ্রাতি- 

|)880101)] আমেরিকায় নিবাস | কাঠ | দ্বন্দ হওয়া। 

রস্তুগীতবর্ণ। কোমল, স্ুুন্দর। মেহগনি : মোআন-.'মোহান দেখ । 

পরিবর্তে তৃন গ্রার় সমান কাজে লাগে। | মোকরর.''মুঝরর দেখ। 
কিন্তু, তৃুনের আশ মোট! | এ দেশে মেহ- মোকাবলা-.'ষ্য. (আঁ মুকীবলা )। সম্মুখ- 
গনি অক্প-্বপ্প জন্মানা হইতেছে । ছুই! বন্ঠিতা, ক) গর্কৰিতর্ক | 
জাঁতি আছে, এক জাতি উপরের লিখিত ূ মোকাম ''ষ্য, (আ* মকাম)। স্বস্থান। 

বৃহৎ তরু, পর্ণ ছো) ছোট, ফুল ধরে, কিন্ত), | অল্প সমরের নিমিত্ত বাঁদস্বীন। মোকান 
ফল প্রায় ধরে ন1; অন্ত জাতির (5. 01801০-; করা--থাক।। মোকামী-''গ. শ্বানীয় 

01119) গাছ কিন্তু ছোট, পর্ণ বড় বড়, | মোকুফ, মোকুব ''ণ. ( আ* মৌকুফ) রহিত, 

ফুল ফল ধরে। নিরস্ত। 

শ্নেহনৎ'.'ষ্য, ( আঁ" )। পরিশ্রম । মেহনতী ; মোকৃত .'(ৰিল মুক্ত দেখ)। মোটা" 

"৭. শ্রমসাধ্য।  মেহলত্আনা.'য্য | মোটি, হুল। 

পারিশ্রমিক, বেতন। মোক্তার. রা (আ* মুখ্তর)। নিযু্ত 
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কমটারী; আদালতের প্রার্থী প্রতার্থীর | মোজা.“'ফ্য. (ফা* মোজহ্)। পায়ের জামা- 
নিষুন্তু কর্মচারী | মোকৃতারি'' “মোক্তারের ; বিশেষ। 7 

কর্ম। মোক্তারী-''মোকৃভারের যোগ্য। ; মোজাহেম-.ফ্য, (আ* মুস্কাহিম)। আপত্তি 
মোকৃতার-নাম! '.* মোক্তার-নিয়োগ- | (আদাঃ)। মোজহেমদার...আপত্তিকারী। 

পত্র। টনি নিমিত্ত; মোজাহেমী ''যাহাতে আপত্তি উাঠয়াছে। 
মোক্তার । মোট..'ষ্য. (স* পোর্ট ? পোলা দেখ । হিৎ 

মোক্থম্.*'ফ্য. (আ* মহক্ম_দৃ়)। নির্ঘাত] পোট। তু" স* পুলাক। কিংবা স*মৃত-_ 

( নদীয়ায় অশিষ্ট )। বদ্ধ? তু" বোঝা। ও* হি মোটরা, ম* 

মোগল-“'ষ্য (আ* মুগল )। মুদলমান জাতি-  মোটলা--বা* পোলা । স* মুষ্টি হইতে? 
বিশেষ। পূর্বে মৌঞ্সোল জাতি হইতে : তু'আঁপা* মুঠ বা* মোট)। একত্র বধ ভরঁব্য- 
উৎপন্ন হইয়াছিল । মোগলাই.,'ধ. (মোগল : সমষ্টি, বোঝা; সমষ্ট । মোট-মাট ..(মাট 
+ঈ)। মৌগল-সম্বপ্ধীয়, মোগলজাতি- | -_ গ্রচর শব) মোট । মোট! .“ণ. (মোট+ 

যোগা, গ্রাঃ মোগলাই পাগড়ী--ষে উচা ; আ1)। যাহাতে অধিক দ্রব্য আছে, খল 

বাকা পাগড়ী মোগলের! পরিয়া থাকে। মোটা! বুদ্ধি “জড়বুদ্ধি। মোটা তাত মোট! 

মোচ, মোছ''ষা. (স* শত্রু, স*গ্রা' মস্স্থ। | কাপড় ''কর্কশ অন্ন-বস্ত্র। মোটা: 'ধাতু, 

মণ মিশ, ও* নিসু, হি* মোছ, মছ)। | মোটাই--স্ব,ল হই। মোটানা॥ মোটা-মোটি, 
কর্কশ ঘন গৌফ। (মুড়া বাটার ও কুঁচি- | মোটা-খুটি,"'ৰা. খ্বলতঃ | মোটা-সোটা '' 

কাটির সহিত মোচ তুলিত হইয়! থাকে। | (সোটা প্রচর শব্)। মোটা । মোটাল...গ. 
স* রি কাঠিন শ্বশ্রু| গৌঁফ কোমল | মোট। তুলা, প্রায় স্থঃল। মোটালী..*গ 
বিরল )। (২) কাষ্ঠাদির অগ্রী, যেমন খুঁটার | ঈষৎ ল কর্কশ বা অসভ্য, পরঃ__দেশের 

মাথায় গা কলমের মোচ। মোটালী ব্যবহার। মোটিয়া, মুটিয়।, মুট্যে 

মৌচড়.'“ষ্য. (মোড়, চ আগম। মুড় ধাতু | ..ষ্য. (মোট +ইয়1)| মোট-বিশিষ্ট, মাথা 

দেখ)। মোড়া, মোটন। মোটবাহক ৷ মুট্যে-মজুর.".( সহচর শব্ধ )। 

মোচরস-'যা, (স* ! মোচঃ শোভাঞ্নে পুংসি | ভারবাহক ও মুনিষ, শ্রমজীবী | মোটে "ব্য. 
শশী স্পা ীশাীশশীশীসপ্ি শশী শী শী 

মোটা শাম্সলির্তয়োঃ_মেঃ। মোচ-- | সমুদ্ধয় একত্র করিলে, সমষ্টিতে। 

শজিনা, মৌচ।--শিমুল ও কদলী )। শিমুল | মোটক, (গ্রা* মোটুক)..ষ্য, (স* মোটক। 
গাছের আঠ|। ও* কুশৃবটু )। শ্রাদ্ধার্ির নিমিত্ত ভূন 

মোটা-''ষ্, (স* মোচা কদলী- অঃ। | কুশত্রয়, কুশের অঙ্জুরীয়। 

মোচরম দেখ । আসা* মোচ) ও* কদজ্জী- ; মোটর-গাড়ী -*ষা, (ই* 1০10:+-বা* গাড়ী)। 
তগ1--তাগাকার বলিয়া ভান্ডা-তগ্ত। )। ; যে গাড়ী চালনা-যস্ত্র নিজে বহে। 

কদূলীগুষ্পমঞ্জরী । মোড়,.'ষা. (বোধ হয় মউড়-_-মকুট হইতে, 
মোছ.''মোচ দেখ। কিংবা স* মুখ্মাথা হইতে)। 

৪০০ 

ক্ষ 
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( গৰাদির ) স্তনের বিস্তার, প্রঃ-গ্রসবের | (প্রাচীন পদে )। গজজমৌতি''*গঅমুস্তা । 

পূর্বে মোড় নামে-_আঁপীন বল হয়.। মোতিয়।-.'বেলী দেখ। 

মোঁড়'''ষয, (স* মুখড)। মস্তক, প্রঃ--ত। | মোদক."ষ্য, (অ। মোদকঃ খাদ্যভেদে 

পর সাপিণী বেড়ল মোড় (বিদ্যাপতি )) 

গ্রাম পথ প্রভৃতির শীর্ষ ব! শেষ, যেখানে 

অন্ত গ্রামের অন্য পথের আরম্ত। 

মোড়'''ষ্, (মুড় ধাতু দেখ)। মুড়িয়! 

বাকিয়। যাহ! উৎপন্ন হয়, যেমন খর পাকে 

দোড়ীতে মোড় পড়ে। মোড়ক, মোড়! 

'**যা, (সৎ মোটক)। যাহ! মোড়! হইয়াছে, : মোঁনা.''ষ্,র. (সৎ 

ওষধার্দির প্রুরিয়! । মোড়া."'ষ্. মোড়া 

হইয়! বাহার .কুক্কবিকুয় হয়, যেমন *শণ 
পাট গ্রতৃতির পাঁচ ছয় শীষ; স্থৃতার 

. কতকগুলি ফেটী) ওষধাদি যাহ! পাতায়, 

হর্ষকে-মেঃ)। মিষ্টরস ওষধ ; মৌজঅ|) 

জাতিবিশেষ ( ময়রা দেখ )। শ্ত্রী' 
মোদকী। 

মোদের '*'আমাদের (মু, মে! দেখ)। 

মোদা."*ব্য. (আ" মুদ্ববাঅ)। ভাব». তাঁৎপর্য। 

মোদ্দ! কথ!"*কথার তাৎপর্য, সারাংশ। 

মোগ--নকৃ--মেঃ )। 

টেকির মুসলী, প্রঃ--আকশলী পোয়। 

মোনা গলে মেক! মেকি (ভাঁঃ)-_ মেক।- 

মেকি (1)। 

মোম'"'ষ্য. (ফা” | তৃ*স* মধুখম্)। মধুচকু দ্রবা 

(8%১ 10989 ৬৪ )| মউমাছি দেখ। 

মোম-জামা-''মোম-লিপ্ত বন্ত্র। মোম বাতি 
,*মোমনিয়িত বাতি, চবির বাতি নহে। 

কাগজে মুড়িয়। দেওয়! হয়; বাশের 

শলার নিত গোল আমন। (হি. 

মোড়া )। মোড়াদার''*ষ্য. যে ধান চীল ূ 

 শ্রভৃতির থলিয়! বা গুণের মুখ সুড়িয় 

বাধে, যে ধান চীলের গোলায় মাপিবার 
সময় মাল ঠেলিয়। দ্রেয়। (তু* চাপ- 

দার)। মোড়া-মোড়ি, মোড়া-মুড়ি ''ষা., 

বাক! বাকান!। 

(আজি কালি পেরাফীন বাতি অধিক 

হইতেছে )। মোম-চীনী...( চীনদেশীয় 
--চীনী )। চীন দেশের বৃক্ষবিশেষের ফলের 

ভিতরের মোমতুল্য পদার্থ। এই গাছ 
(5809180) 39101661012 ) উত্তরভারতে 

মোড়ল-''মড়ল দেখ। বন্ হইয়! পড়িয়াছে। 

মোতা.*'ষ্য. (আঁ মুতাহ্)। মুসলমানদের | মো-মো-."ব্য, (বোধ হয় মামা হইতে 

অস্থায়ী বিবাহ। 
মোতা-''মৃত ধাতু দেখ। আহ্বানে । 

মোতাবেক'"*ব্য, (আ* মুতাবিক)। অন্থসারে | | মোর! ''মোআ দেখ । 

)। 

ছাগ বলিদান কালে ভত্তের দেবদেবা- 

কথ। মোতাবেক্ "কথ! অনুসাক্ণে কথা | মোরগ-.'ষ্. (ফা* মুর্গ-_পক্ষী, মুর্গা)। কুকুড়।। 

মতন। তরী মুর্গী | দৃষ্টান্ত, মোল্লার মুন্বগী পোষা" 

মোতারন'''গ, ( আ" মূতাইয়ুন )। নিযুন্তু। খাইবার নিমিত্ব। মোরগ ফুল... (স' 

তি..য্য, (স* মৌন্তিক। হি')|মুন্তা। | নাম ময়ুরশিখা)। পুষ্প শাকবিশেষ (০০০13 

মোতিম ''যা, (স" মৌন্তিকম্)। মুস্তা 00100, 0610918  0181818 )1। লাল 

£ 
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নিয়া শাগের মতন গাছ। কিন্ত, পুঙ্গমঞজনী 

চেপটা,হইয়! মোরগের কিংবা! মযুরের চুড়ার 

মতন হয়। ফুল ছোট, পঞ্দল। এক জাতির 

ফুল লাল, অন্ত জাতির শাদা । শীতকালে 

হ্য়। 

মোরচঞ্জ..'ষ্য. (?)। শারগ্ বাদ্য-বিশেষ। 

মৌরচল, মোরছল...য্য. ( স* ময়ূরচ্ছদ 1 হি" 

মোরছল, ম* মোরচল)। ময়ুরপুচ্ছের 

মার্জনী। 

মৌরবা...ফা. (আ* মুরবব )। মিষ্টরনে পক 

ও রক্ষিত ফল। 

মোলায়ম''ণ. ( আ মুলাইম )। কোমম। 

মোল্লা-.ফ্য, (অ+ মুল্লা)। মুসলমান পুরোহিত। 

ৃষ্ৃত্তে, মোনার দৌড় মসজিদ পর্যস্ত_ ূ 
মোল্লার অধিকাঁর মদজিদে যেমন অন্য 

জেরি 

চৈঃ চ%, আমার মালার মুল্য গঞ্চাশ মোহর 
(মাঃ)। মোহর করা, লাগানা--প্রত্যয়- 

কারণ মুদ্র| অঙকপ। গালা মোহর করা-*- 

গালা লাগাইয়া তাহাতে মোহর। সিল 

মোহর'''( ই* ৪৫৪1, সহচর শব্ধ )। মোহর। 

মোহরী..'ষ্য, (মুখ -মুহ+রী )। ুখ, জল- 

নিঃসরণ-ছ্থার। 

মোহরের..“ষ্য. (আ" মুহ্র্রীর)। মুহরী (দেখ) | 

মোহান, মোআন..'ষ্য. (সং মুখ--মুহ+-পানি 

--মোহানি--মোহান )| পুষ্করিণী নদী 

প্রভৃতি জলাশয়ে জল-গ্রবেশ- ও জল-নির্গম- 

পথ। প্রাঃ-কবিকঃ। তে-মোহানি, 

তে-মোআনি..'যেখানে নদী তিন শাখায় 

বিভন্তু হইয়াছে, যেখানে নদীর তিন মুখ 
হইয়াছে । | 

মোহাফেজ-.“য্য, (আ* মুহাঁফীজু )। কাগঞপন্র- 
রক্ষক (আদীাঃ)। মোহাফেজধখানা'''যে 

গৃহে দলীল-পত্র রক্ষিত হইয়া থাকে। "* 

মৌ-'মউ দেখ। ৰ 
মৌজা... (আ*)। ভূমির বিভাগ, গ্রীম। 

স্বানে তেমন নয়। 

মোদাহেব-"ষ্য. (আ* মুলাহিব )। ধনবানের 
উত্তরপাধক, পার্ব্চর মন্ত্রী। মোসাহেবি 

'**ষা, মোসাহেবের বৃতি, তোঁষামোদ । 

মোহ..ধাতু, (স* মোহ হইতে )। মোহি-_ 

মোহিত করি। (পদ্যে)। মোহন:.“ষ্. (স)। 

মুগধকরণ। ষ্য. মুগ্কারক, গাঃ-জগ- 

মোহন । মোহনিয়।..'গ. (মোহন +-ইয়া )। 

মুখধকারক । মোহন-ভোগ'''ষ্য, (স" 

রচিত। স* নাম চরকে উতৎকারিকা, ভাব- 

গ্রকাঁশে লপসিকা )। ত্বতে সুজি তাজিয়! 

মৌজাদীর .'গ্রীমস্বামী | 

মৌড়.."যা, (স* মুকুট, মৌলি)। মুকুট। 

ম্উড় দেখ। 

মৌতাৎ..'ষা, (স* মত্তত1)। নেশা-খোরের 

মাদক উপভোগ । 

মৌরলা-..ষ্য. (স* মুরল-বৈদ্যকঃ। টাকার 

ছু ও চিনী দিয়া পাক-করা! খাদ্যবিশেষ। | মোলদ্দি। ও* মহরান্তি। বোঁধ হয় মুলে 

মোহ''(মু দেখ )। আমি। মধুর শব ছিল)। ছয় সাত আঙ্গুল 

মোহর..সগোর, আমীর (প্রাচীন পদে। ও)। | দীর্ঘ পকলী ু শ্বাছু মতস্তবিশেষ (/83070- 

মুই দেখ। 08119 08191) 1 উদ্দর গোল, মুখ ছোট, 

গৌঁফ নাই। উদরের পাখনার পম্চাতে 

পিঠের পাখনা । 
মোহর '*ষ্য. (ফাঁ*। সং মুক্ত) । প্রত্যয়কারণ 

মুদ্রা? বিনিময়ের শ্বর্মুপ্াবিশেষ, গাঃ-- 
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মৌরী-.মউরী দেখ । : বর্ষ; (স+)। দেছের দক্ষিণ কুক্ষিসথ 
মৌরুলি...ণ. (আ* মৌবুসী)। পৈতৃক, | অজ্জাবিশেষ (11967) যক্কৎ, হওয়া__ 

বাপতি। য্রতৎবৃদ্দিধ | |] 

' মৌলবি.''ষ্য. (আ* মৌন্বী)। মুসলমান | যখন (গ্রা* যেখন, জখন)...ব্য, (স* যতক্ষণ) 
অধ্যাপক। (অধুনা অর্থাস্তর হইয়! সন্ত্রস্ত] যে সময়ে; যেহেতু, গাঃ--বখন সে 
মুসলমানের নামের পুর্বের শ্ী"স্বানীয় আদিল না, তথন আর কেন (সং দা )। 

হইয়াছে )। যখনই, যখনি...যে সময়েই ৷ যখন পরে 

মৌলিক্ক...গ. ( স*+)। মূল সম্বপ্বীয়) অপূর্ব, ; তখন বমে। যখন-তখন...ব্য, সময়ে 
অপূর্বকল্পিত) কুলীন ভিন্ন অন্য। সং: অসময়ে, সর্বদা। যখন যেমন তখন তেমন 
মৌলিক '.(স*)। মৌলিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । : ""কালভেদে বাবস্থ।'ভেদ। 
কুলীন-মৌলিক...( গ্রতিচর শব্ধ )। জাতির | যক্ষণি-ব্য. (স* মৎক্ষণ+বাণ ই )। 
মধ্যে গ্রধান ও অগ্রধান | যে ক্ষণেই, অবিলম্বে, গাঃ--ষক্ষপি বর্ষা 

অিয়মাণ.'প, ( স*)। মুমূর্যু) বিষণ) শান । ।_ তক্ষণি পথে কাদ|। 

যনেচ্ছ.."্ট. (স*। স"প্রেচ্ছ ধাতু অসংস্কৃত | যজমান-.'ষ্য, (স*)। যজ্তকর্ত!; প্রতি- 

ভাষা কথনে, অবিষ্প্ট বাকৃকথনে। | পালক, কর্মবিনিময়ে প্রতিপালক ঘাহার 

.শ্নেচ্ছঃ পামরভেদে চ পাপরন্তেইপভাষণে : কর্ম পুরুত নাপিত কামার ধোব। হাড়ী 

_মে£)। সর্বাচারবিহীন জাতি। | প্রভৃতি করে। যজমানকি.'“ষ্য. ( স* যজ- 

| মানককৃত্য )। যজমানের কর্ম। যজমান. 

য। | যাঁজকি..ষ্য. (স* যাজক, ধিনি যজে 

য...ফ্য.(স*। কিন্তু, উচ্চারণে জ তুল্য। এ! পৌরোহিত্য করেন। অতএব বঞ্জমান 
. কারণ পুরাতন পুথী ও গ্রাম্য লিপিতে জথন, | যাঁজক--প্রতিচর শব্ধ । যাঁজকি-যাঁজক 

জে, জর ইত্যাদি বানান পাওয়! যায়, ৷ +বা" ই)। যজমান ও যাঁজকের বৃত্তি । 

সংস্কৃত উচ্চারণ য়। ব্যাকরণ দেখ)। | ষক্ত (গ্রা* যক্ি)...ষ্য. (স*)। যাগ, হোম । গঞ 
ব্যঞন-বর্ণ"। অক্ষর-বিশেষ। (সংস্কৃত শব! যল্, যথা,--ব্্গযজ্ঞ_-অধ্যাপন, দৈবযক্ঞ_- 

হইতে আগত ও অপত্রষ্ট শবে জ বানান | হোম, পিতৃষজ্ঞ-ঙর্পণ, ভূতযজ্ঞ__বলি, 
কর্তব্য। এখানে আবশ্তক শব না পাইলে । মনুষ্যযজ্ঞ-_-অতিথি-পূজন | শেযোস্ত মনুয্য- 

জ দেখিবে। শবের আদিতে য় হইতে পারে | যজ্ঞ বা নৃষজ্ঞ হইতে যজ্ঞ.'.অন্নভোজযাদি 

না। একারণে যুরোপ--ইউরোঞ্চকিংবা : দ্বারা বহুলোক-পুজন। যক্জডুমুর'' "ডুমুর 

ইয়ুরোপ, ষুনানী--ইয়ুনানী কিংবা যুনানী। দেখ। যজ্ঞপট, ষজ্ঞপাটা...হোমকালে 

বানান কর্তব্য )। যে পট উত্তরীয় হয়। যজ্ঞম্থত্র, যঞ্তোপবীত 

ঘ.."যত, যব দেখ । '“ষ্য, (সং )। পইতা। যজ্ঞপুরুষ, 
ধক": জঁক দেখ। যেশ্বর''যা, (স*)1 বিষু।। গাক-জ্ঞ 
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ষ্য( স*)। * বহু জনের নিমিত্ত ভোঙ্য | যদি...ব্য. (সণ | ও* যদি, হি- জো, ম* জর)। 
পাক। . 

যৎ" ষ্য. তালবিশেষ। তাল দেখ। 

যত (গ্রী* জেত )''ব্য.(স*ষতি। ইলুগ্ত। 
স* যাবৎ | ও* যেতে, হি* জেতা, মং 
জেঁ()। সাকল্য, গ্রাঃ--যত লোক ছিল 
অবধধারণে, গ্র£-যত টাক! তত আন৷ 

লইবে; পরিচ্ছেদে, গ্রঃ-যত দিন 

বাচিবে। যতপরে তত বসে; গ্রশ্নে, 
কত। সংক্ষেপে য, ত, ক। 

[ঙন-''ষ্য, (সং যত্ব)। যত্ব, গ্রঃ--যতন 

নহিলে কোথ। মিলয়ে রতন । 

[তেক.''ব্য, (স* যতি++ক স্বার্থে। ও, 

যেতিকি )। যত, যাবৎ পরিমিত, পাঃ-_ 

যতনে যতেক ধন পাপে বাটায়ন্ু (বিদায- 

! 
| 
| | 

বিকল্পে, পঃ-_সে যদি না করে, তবে; 
সম্ভাবনায়, প্রঃ--যদি বর্ষ! হয়, এই হেতু 
ছাতা ) অবধারণে, প্াঃ--ষদদি টাঁকা পণ 
আম পাও তবে ছুই পণ আনিবে। ষদদি 
বা..'ব্য, (স* যদি ৰা)। বিকলে সম্জীবনায়, 
প১বদি বা তখন আসিয়া পড়ে দেখা 
যাইবে । যদ্যপি...ব্য, (স*)! যাঁদও।" 
(যদ্যপিও তুল)। যদি-স্তাৎ যদ্যপি- 
শাৎ"'ব্য, (স* যদি যদাপি ব্য, স্তাৎ 
কিয়াপদ)। যদি ইহা হয়, গাঃ__বদ্যপি- 
শ্তাং তিনি না শুনেন--যদি এমন হ্য় 
যে তিনি শুনিলেন না। *পৃপ্জিতী 
ভাষায় )। (যদাপি-স্তাৎ হয়, বঞ্ধা চলে 
না)। এ 

পতি)। যতেক পরে ততেক, প্রশ্নে: যন্ত্র গ্রা* যস্ত, কোথাও কোথাঁও যস্তর )... 
কতেক। অধুন! অপ্রচলঃ। | 

থা-"বা. (স+)| তুললার্থে প্রঃ যথা রাজা | 
তথা মন্ত্রী; দৃষ্টান্তে, প্রাঃ__ফল, যথা আঁম 
জাম। তুল্যার্থে যথা! পরে তথ! বসে। 
ষথা সমাসে পূর্বে বসিয়! অন্ধুগ, পরিমাণ, । 
যোগ্যতা বুঝায়। যথা, বথার্থ-..সতাতুলা, | 
সত্য) ( যথা-ইচ্ছা ) যথেচ্ছা, ( যথা-ইষ্ট) | 
যথেষ্ট“ ইচ্ছানুরু ) যথা কথা....সত্যকথা 
যথা-কাল'.'ঠিক সময়ঃ যথাকুমে... 
ক্যান্সারে; যথাজ্ান...জ্ঞানাহুসারে 
যথাযোগ্য'''যোগ্য ; যথাসম্ভব '..সস্তাবা; 
ইত্যাদি। যথা, (গ্রা* যেখা)...ব্য, (স* যত্র। 
তু কোথা, তথা )। যেখানে, প্রঃ 
ঘথা মন যায় তথা যাই। যথা পরে 
তথা বসে। যথা গানে যথায় হয়। 
কিন্ত, অধিকরণ কারকের য় অনাবস্তক। 

ষ্য. (স* যন্ত্র ধাতু সঙেকাচে ব্ধনে হইতে 
ব্ত্রযাহা বণ্ধন রোধ ধারণ করে) 
শিল্পকলা-সাধন সামগ্রী; তন্তোন্ত মন্ত্র 
সমদ্থিত চকৃচিত্রাদি ; বাদ্য। যন্ত্রতন্ত্র .. 
ধ্য. (প্রায় সহচর শবে । এখানে তন্ত্র অর্থে 
তাত ৰা বশ্খন-রজ্জু মনে করা+চলে )। 
শিল্প ও কলা-সাধন সামগ্রী; তন্ত্রোন্ত যন 

(মারণ উচ্চাটন বশীকরণার্দি উপায় )। যন্ত্র 

““'ষ্য. (সে* যঙ্জিন) যন্তরস্বামী, যন্্ক (সং)। 
'*.(যন্্রঈ)। বাদ্যযস্ত্রে দক্ষ। যন্ত্র 
বাধ।-যন্্রেরে সংক্কার করা, বাদাযন্ত্রের 

আবশ্বঞ্চ ধ্বনি নির্গত করিবার নিমিত্ত 

সঙ্কোচ কর! । যন্ত্রপাতি. 'ষ্য. (াত্র--সমূহ 

হইতে পাতি। ম* জন্তরপট্টী )| কলাপাধন- 
সামগ্রী। কুচা যন্তর-'কলাসাধনের ছোট 
ছোট যণ্্শত্ত্রাদি। 
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যৰ, য.'যা. (স* যব। জ দেখ)। ধান্তাদি যম..য্য (স*)। শমন, মৃত্যু যমে ধর 

বর্গের প্রসিদ্ধ কৃষিজাত শল্ত (781167. [| মৃত্যুতে ধরা; যমের বাড়ী যাও 
17010600] %016819 )| শীষে ছয়সারি।  ( গালিতে )-মৃত্যু পাওয়!। ধমধর,. 

যব ধরে। উত্তরভীরতে ক্র্ষ অধিক। | যমরাজের যোঁগ্য লোহার দণ্ড, ঃ_. 

(২) বৃদধ্ঞ্াল্যগ্ন্থিত যবাকার চিহব) | কবিকঃ। যম-পুকুর."'বাঁলিকা-ব্রতবিশেষ। 
দৈর্ঘ পরিমাণবিশেষ (মাপ দেখ)।| কাতিক মাসে কৃত্য। গর্ত কাটিয়া তাঁধ 

 বৰক্ষার..ব্য. (স* যব-ক্ষার) যবভন্মজাত | পুকুর মনে করিয়া যমের তৃত্তি নিমিত্ত জল- 
. ক্র বিশেষতঃ যবের শৃক-ভন্মজাত ক্ষার। | দানব্রত। যমমাঁস..€ স*)। কান্তিক 

(এই হেতু যৰক্ষারো যাবশূকো-তাব- | মাস। এই মাসে রোগমৃত্যু অধিক 
প্রকাশে । অতএব ইহা 00095311) | হইত। এ কারণ অপর নাম যমদংঘই্! | 

081010806| কিস্ত, হিন্দী ওড়িয়া | যশ যশ''ব্য, (স* যশম্ )। কাঁতি। 

বাঞ্জালাতে সোরার নামাস্তর হইয়াছে। | অধশ..'ষ্য. অথ্যাতি। যশ-মান...( সহ". 

শক্রশাি গোয়ালঘরের কাথ চাচিয়! জলে | চর শব্দ)। খ্যাতি যশৌমতী...যা, 

রিয়া ষবক্ষার প্রস্তুত হয়। এই যবক্ষার | (যশোবতী-_যশোমতী)। ননদপন্ধী যশোদা। 
দাবু (বারুদ) করিতে লাগে। জলে | যষ্টিমধু-..ব্য. (স')। বৃক্ষবিশেষের (21)0/1- 

: ীধিলে লম্বা দানা হয়, ও* পগড়--স* |] 11128 £18018 ) শু কনা । মধুর যষ্টির 

প্রগ্রহ (রশ্মি) বলে। অতএব যবক্ষার : আকার হেতু নাঁম। এই বৃক্ষ (শিক্ষাদি- 
টি 00083101 101050 অর্থাৎ সোরা। শঙ্খ-| বর্গের) ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত দেশ ও 

দ্রাবক, মহাদ্রাবক প্রভৃতি দ্রাবক করিতে | বিদেশে জন্মে । 

ষবক্ষার অর্থে সোর! বুঝিতে হয় )। যবের | য1..'ধাতু, '* যা ধাঁতু গমন, প্রাণ্চি। বা" 
পালো, ঘবের ম্চ' 'পালো, মণ্ড দেখ। ও*-তে যা, হি" ম*-তে জা বানান। গ্রাম্য 

যৰন..ফ্য. (স* যবন)। প্রাচীন গীকজাতি;! বা*তেও জা বানান) সণ্তে যা ধাতুর 

মুসলমান । স্ত্রী*+ যবনী। যব পোঁকা:.' নানা অর্থ আছে, বা'তেও আছে। মণ্তে 

গোক! দেখ । যাঁবনিক'''ণ. (স*] জাযে, ছুই বূপ। ম* ষেণেজাণে "বা" 
যাৰনিক )। যবন অন্ধ্ধীয়। মুমলমানী) ; আনা-গনা। বা* যা ধাতু পূর্ণ ধাতু। 
আর্ৰা ফাঁ্সী। ইদ্দানী, যাইয়া যাইল পরিবর্তে গিয়া গেল 

যবে-.'ব্য, সে* যদ|। | ও যেবে, হি* জব, ম* | পদও তয়। যাইয়াছে পদ হয় না, তৎপরি- 

জেবহা)। যখন, যেহেতু । শ্ঘবে পরে ৰ বর্তে গিয়াছে পদ হয়)। যাই--গমন 

তবে বসে। অধুনা যবে প্রায় অগ্রচলঃ | করি, যাহ! করি, চলি, হাটি, নড়ি; অপ" 

হইতেছে। যবে-তবে, যবে-্ববে''ব্য, | শত হই, অনৃষ্ঠ হই, নষ্ট হই, প্রঃ-_বেলা 

( স* বানা, যাষৎ-তাঁরৎ )|। যেমন-! যায়, বয়স যায়, ধন-মান যায়) টিকি, থাকি 

তেমন, অসম্পূর্ণ! পরঃ--কাপড়খানি ছই বৎসর যাবে) ঘটি 
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সস্তাবিত হই, ঠরর্₹-এখান হইতে নদী | যাউ...জাউ দেখ। 
দেখ! যায়.) অবস্থাত্তর প্রাপ্ত হই, প্রঃ_- 

শুখাইয়া গিয়াছে, মরিয়। গিয়াছে।.( সক- 
মক) যাঁই-পাই, প্রঃ--তিনি যৌৰন- 
কালে মারা ধান--মরণ পান; ভোগ 

করি, প্রঃ নিদ্রা যাইতেছেন। "যা ধাড় 
অন্য ধাতুর পরে বসিয়! সে ধাতুর অর্থ 

নিষ্পত করে, ফা, হইয়া যাইবে, করা 

যাবে। বাকরণে সচর কিয়া দেখ। 

বাড়ী যান, কলিকাত। যাবে, আশ্চর্য যাই, 

বলিহারি যাই, ইত্যা স্থলে যা ধাতু সক- 
মক মনে করা চলে। এই হেতু রাঁটের 

ঘরকে যাই, ও*তে ঘরকু যাঁএ উদাহরণে 

কর্মকুরকের কে কু বিভক্কু)। যাওয়া 

(যাআ, যাবা )1 যাচ্ছি-যাব করা-_-তু* 
গয়ংগচ্ছ কর! । যাক্, যাকৃগে..ব্য পরি- 

চ্ছেদে; থেদে। 

যা, যাহা, (প্রাণ জা )...সর্বনাম, ( স* যদ । 

বযেদেখ। ও*€ষ, বাহ!) হিং জে!) 
মজে )। যে বনু, যেবিষয়। যাঁপরে 
তা, যাহ] পরে তাহা বসে, কদাচিৎ উহা 
থাকে। যাষা, 'খাহা যাহা.'.সমস্ত। য। 
কিছু, যাহ! কিছু.'বস্ত বা বিষয় অল্প 
কিন্তু, সমস্ত। যা-তা..'অসঞ্জাত অন- 
ভিগ্রেত বন্তু। ফা ইচ্ছা! ত...যাহা ইচ্ছা 
তাহা, যথেচ্ছ। যা-ইচ্ছা-তাই...অসঙ্গত; 
কদর্য। য. বা, যাহা ব...যাহা কিছু 

সম্তাবিত তাহা সমস্ত, প্রঃ-_য! বা ছিল, 
সব গিয়াছে। 

বা...ধিনি দেখ। 

বা"যা. ( স বৃ )। জা (দেখ) 
াই...যে দেখ। 

যাগ.''ষ্য. (স*)।৯ যজ্ত। যাগ-যজ্ঞ'' যয. 

(সৎ। সহচর শব )। যজ্ত। 
যাচ'**ধাতু, ( স* যাচ ধাতু যাঞ্া)। যাটি_: 

যাঞা, ভিক্ষা করি, পঃ-যাঁচিয়া পাওয়া। 
যাচন, যাগ। মাগ'"যাচা...(মাঁগ ধাতু 
দেখ। সহচর শব)। যাঞ্চা, প্রার্থনা) 
ভিক্ষালবধ | যাচিয়া মান কাদিয়! সোহাগ 
--প্রান্তি আস্তরিক নহে। যাচিয় দেওয়।__ 
পাইবার ইচ্ছ। ন! থাকিলেও বিনতি করিয়। 
দেওয়া। যাঁা"' ধাতু, (যাচ ধাতু আস্তে)। 
যাঁচ/ই--প্রার্থনা বিনতি করিয়। দিই, প্রঃ 
_-আপনার যৌবন যাচায় (চণডী:)। কচ্ত 
মূল্যে লইবে তাহা জিক্তাগা করি, প্রঃ-_ 
গহনা যাচাইয়াছে। যাচানা ॥ বাচাই... 
ষ্.(হি* হইতে)। কত মূল্যে লইতে 
পারে তাহ! জানা । ১4 

যাতনা..'ষ্য. (স*)। তীব্র বেদন|। ( যন্তরণ/* 
_সডেকাঁচ বা রোধ হেতু বেদনা। যন্ত্র 
দেখ। যেমন ফোড়ার যন্ত্রণা, কারাগারে 
বদ্ধ হওয়াতে যন্ত্রণা? কিন্ত, স* যত ধাতু 
যত্ব হইতে যাতন-প্রা্ত আশায় বিফল 
হইলে, প্রতিশোৌধে )। 

ষাঁতা, যাতি.' 'ভাঁতা, ভাতি ( দেখ) | 

যাত্রা''“ষ্য (স*। যাত্র। তু যাপনেহপি স্তাদ. 
গমনোত্সবয়োঃ জিয়াম_মেঃ। যাত্রা. 

যাপন, গমন, উৎসব )। গমন, প্রঃ-- 

কলিকাতি! যা! করিলেন যাত্রা অশুভ) 
তীর্থাদি দর্শন হেতু গমন, এ£--তীর্থ- 
যাত্র।) যাপন, গও$--সংসারষাত্র! ) 

জীবিকা, ওঃ দিনযাত্র! নির্বাহ করা) 
উত্সব, পাঃ-রথযাত্রা (জাত দেখ); 



| ৮০০ ] 

যাবনিক..'যবন দেখ । " 

যাঁম..'ফ্য. (স*)। ভগিনী (ও* রাজপণরবারে 

জেমী); কুলন্ত্ী, গাঃ_-কৰিকঃ। 
যাহা'''যা! দেখ। 

যাহা, ধাহ..'সর্বনাম, বিনি দেখ । 

যাই, ধাহা-''বা, (হি* জই)। যেখানে, 

উত্সবে যে গান হয়, বহু গায়ক মিলিয়া 

যাদ্য-সহ গীত। যাত্রাত দল.''যাত্রাগায়ক 

সম্প্রদায় ৷ যাত্রা-আলা'""যাত্রাগাঁয়ক দল; 

স্ত্রী” যাত্রাআালী । কৃষ্ণ-যাঁত্রা..প্রীকষ্েের 
উৎসব উপলক্ষে মানমাধুরাদি বিষয়ক গীত। 

কষ্ণযা্ায় দুতী পিয়ারী (রাধিকা) সখী রুষঃ 
ও কৃষ্ণের সখার গীত সহিত শ্রীকষ- 

চরিত্র অভিনয় হয়। শ্যামা-্যাত্রা-."শ্ঠ।ম! 

চণ্ডীবিষয়ক মগ্ডাল-গীত। সখের যাত্রা." 

শ্তাম ও শ্ঠামা ব্যতীত অন্ত পৌরাণিক 
প্রতিহাসিক বিষয় লইয়া! গীত সহিত 
অভিনয় | জুড়ী ও ছোকর! সখের যাত্রার 

প্রধান গায়ক। ছোকরা বালক ও 

নারীর উন্তি গানে বলে, জুড়ী অন্টের 

উত্তি বলে। জুড়ী ছুই বযস্ব গায়ক, 

ছোকর| বাঁলক। মেয়ে-যাত্র! "নারী 
গায়ক-সম্প্রদায়। যাত্রী, যাত্রি-.'ষ্য, ( স 

' যাঞ্িক। যারা+বা' ঈ )। পথিক, তীর্থ 
যাত্রীকারী। বরযাত্র..'ষ্য. ( স+ ব্ররযাত্রা )। 

বরের সহিত যাত্রাকারী। কন্াযাত্র ..ফ্য, | 

কন্যার বিবাহের উত্দবের লোক । বরযাত্রী 
**বরষাত্রা । বর দেখ । | 

যাছ্.'"ব্য.(জাছু দেখ )। বাখ্সল্যে পুরুষ, 

প্রায়ই সগ্থোধনে, পঃ-যাছ দেখলে সে 

বিদ্যারে, কত বিদ্যাধরী লজ্জায় মরে 
(গানে)। যাছুমণি-'“আদরে বাৎ্সল্যে পুত্র। 

যাদুকর, যাহ্ঘর'' জাদু দেখ। 

যাবৎ'''ণ, (স* যাবৎ )। যত। যাব পরে 

তাবৎ বসে। ব্য. পর্যন্ত, গঃ-এ যাবৎ 

দেখা নাই ? যে পর্যস্ত। পাঃ--তুমি যাঁৰৎ 

না আসিবে । যাঁবৎ-জীবন, যাবজ্জীবন... 

(স' যাবজীব্রন)। যত দিন জীবন থাকিবে। 

£ 

প্ঃ--চৈঃ চঃ| যাহাতক'''যে পর্বস্ত। 

যাহ! বাহান্ন তাহা ভিগ্লান্ন-.'যেখানে ৫২ 

সেখানে ৫৩, *অর্থা২ ৫২ হইতে ৫৩ 
অধিক দুর নহে। 

যিনি ''সর্বনাম. ( প* ষদ। প্রাচীন বা* যিষ্। 
তু* তিই। মান্তে অন্ুনাসিক। ব্যাকরণ 
দেখ)। যে বান্তি (মান্যে)। বিভক্তি 

বসিলে যাহা, যাহা হয়, যথা, যাহীকে, 

যাহার । যিনি পরে তিনি, যাই! পরে তাই 

হয়। যাই। তাই। সংক্ষেপে ধ। তা হয়। 

যুক্তি ''ষ্য. (স*। যুক্তিঃ স্ত্রী হ্তায়যোগয়োঃ-- 

মেঃ)। যোগ, সংযোগ (জু দেখ। 

16010); নিযুস্তি*' কর্মে প্রয়োগ; 

সাধন, উপায়? মন্ত্রণা; ন্যায়? অন্ুমান। 

শিয়ালের যুক্তি'''একবাঁর গ্রামের যাবতীয় 

ও শিয়াল মন্ত্রণা করিয়াছিঙ্জ ষে তাহারা এক- 

কালে সকলে রব করিবে না। একবারে 
রব করাতে কুকুর ও ক্গেত্রম্বামী বুঝিতে 

পারে এবং তাহাদের আহারে বিশ্ন উৎপাদন 

করে। যুক্তি করিল কিন্ত; কার্যকাল 

পালিতে পারিল না । যেুন্তি কার্যকালে 

পালিত হয় না, তাহা শিয়ালের যুন্তি। 

যুক্তি: 'ণ' ( স)। যুস্ত, যোগা, ন্যার" 

সম্মত। | ্ 

যুগ (গ্রা* ভুগ),'ষা, (সং যুগ )। রথহলাদির 

জোয়ান) এক জোড়া (পাশা দেখ)। 



সীহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী। 
১1 শতপথ ব্রাহ্মাণ__গুরুযূর্বেদের অস্তর্গত এই ব্রাঙ্গণ-গ্র সমুদয় তরান্দণ্রন-“ 

: মহধ্ প্রধান ৷ টাকাসমেত বজান্ুবাদ খণ্ডশঃ গ্রকাশিত হইতেছে । অনুবাদক পণ্ডিত 
যুক্ত বিধুশেখর শান্ত্রী। দীথাপাতিয়ার 'বিদ্যোৎসাহী কুমার যুক্ত শরৎকুমার রায় এম্এ 
মহাশয় "ভারত-পীন্ত্র-পিটক” নাম দিয়া ভারতবর্ষের শীস্প্রস্থাবলী -প্রকাঁশ করিতে সন্ক্ 
করিয়াছেন এবং তীহারই অনুগ্রহে তাহার এই শুভ-সন্কল্প বঙ্গীয়-সা“হত্য-পরিফদের মধ্য দিয়াই . 
স্ুসম্পন্ন হইতেছে । “শতপথ ত্রান্ধণ” এই পিটকের অস্তর্গত। বৈদ্দিক 'ত্রাঙ্মণ-গরন্থের মধ্যে 
“ণতগথ ক্রাহ্ধণ” বৃহত্বম গ্রন্থ । বন্থ পুরাণের--বন্ধ উপাখ্যানের মূল এই গ্র্থে আছে। ইহার 
প্রথম খণ্ডের নাম হবিষধ্তকাও । ইছাতেই দর্শপূর্ণমাস যক্তের বিবরণ আছে। বাঙ্গীগায় 

বৈদিক গ্রন্থ র্ সুদায়রূপে সম্পাদনের চেষ্টা আব হয় নাই। গ্রথম “খণ্ডের পত্ান্ক ২৮৭, মূল 
৩. টাকা, গণের পক্ষে ১০। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ধওও প্রকাশিত হইয়াছে। 

গত্াঙ্ক ২৪১, মূল্য ২1০ আড়াই টাকা, স্দস্তগণের পক্ষে ১০। 

২। এঁতরেয় ব্রাঙ্মণ__খগেদাস্তর্গত এই ত্রাহ্মণংগ্র্থ কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার 
রায় এসএ মহাশয়ের ব্যয়ে প্রচুর টীকাদদির সহিত বাঙ্গালায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, 
ইহা পূর্বোলিখিত “ভারত-শাস্ত্-পিটকে"র অন্তর্গত দ্বিতীয় গ্রস্থ। অনুবাদক 2 মেজ 
সুন্দর প্রিবেদী এম্এ। পত্রাঙ্ক ৭৫৪, মুলা ৫২ পাঁচ টাক! । 

০। কক্ধি হেমচন্দ্র ( সচিত্র )__-বঙ্গের স্ৃবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অ্য 
সরকার মহাশয় তু কবিবর হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোঁচন|। প্রবীণ ও প্রাচীন 
সমাজোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আশ্রহে গৃহীত হইয়াছে। গ্রান্ক ৮৩, 
কাপড়ের মলাটে বাধাই, মূল্য ।গ দশ আনা, সংস্যপক্ষে ।/ আনা । 

৪8 | বেুিসুত্বাবদান-কল্পলতা-*ঞ্ঠধাকবি ক্ষেমেন্তর-প্রণীত সংস্কৃতভাষাব এই 

কাবা গ্রন্থখানি এতদিন" ভারতবর্ষে চশ্রাপা ছিল। ইহাতে ভগবান্ বুদ্ধদেবের বহু অতীত 
জন্মের বহু অব্্রা্ু অর্থাৎ উপাখ্যান সঙ্কলিত আছে। তিব্বতের দলইলামার বাড়ীতে 
কাষ্ঠের পাটায় খোদধিত ইার যে গ্রাতিলিপি আছে, রায় শ্রীযুক্ত শরচন্্র দাস বাহাছর দি আই 

ই তা! হইতে এর মুদ্রিত লিপি ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটি 
তাহা মু্িত করিতেছেন | বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উহার বঙ্গানুবাদ গ্রাকাশে গাস্তত হওয়ায় 

শ্রাযুজ শরচ্চন্ত্র দাস বাছুর উহার অনুবাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রথম ভাগে ২: পঞ্জব 

পরাস্ত প্রকাশিত হইয়াছে । গত্রান্ক ২৯১, মূল পরিষদের সদন্গণের পক্ষে ৪* বার আনা, 
সাধারূণর পক্ষে ১০ ড় টাকা | দ্বিতীয় ভাগে ২৬শ হইতে*৪৮শ গল্পব পর্যন্ত গ্রকাশিত 

১ইযাছে, প্রান ২৯৩৯-৪৫৮) মুলা পরিষদের দসতগণগক্ষে।* সাধারণের গক্ষে 2২। 
॥,৫1. মহিলা-ব্রতকথা-_্মতী কিরপবাল! দামী কর্তৃক সংকলিত ও শ্রীযুক্ত 

র মজে ব্রিবেদী-লিখ্বিত দি সন্ত প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে এগারটি ব্রতের কথ! 
চি 



মি 

১ 

শিক্ষার্থিগণের বিশেষ উপযোগী । মূলা সাধারণের পক্ষে ১৪০, সদস্তগণের পক্ষে ১) 

( ২*) শা. 

পু ড 

১: এ তয় এই বাদি, সককর্ীধারণের পক্ষে পাঠে: ঈদ টি হইয়াছে । সা 

হইয়াছে। পত্র ১ মূলা সাধারণেব পল্গে 1০, পরিষদের সস্তপঙ্গে০ 1, 

9 ৬। -ক্ছি ণ-_কথিপদীবলহনে লাগান ৬ রাঁমলোটন দশিখুষ কর্তৃক 
রচিত প্রাচীন শ্রস্থ? ' বর্টনা অতি গ্রাঞ্জল। দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত .সার গিরিজানাথ 

কেি আগলে অর্থানুকুল্যে এবং ্রীযুক্ত নগে্জরনাথ বন্ধ প্রাচ্য হাণব 
সাদা প্রকাশিত । মূলা সদস্তপন্ষে ॥৭” আনা, সাধাবণের ৰৈ আনা, ২ 

৭। জ্যোতিষ-দর্গণ-__সুবারী্টাদ কলেজের অধাক্ষ শ্রীযুক্ত অপু দত্ত) বিএ, 

এফ.আর মেট. এম্ মহাশযে্রচিত। সহজ বাঙ্গালায় জ্যোতিষ পানের এষঈনবীন গ্রন্থে 
খগোল শান্ত্ের বছ জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে | পুস্তকখানি সকলেরই বিশেষ: 

৮। প্রাচীন বাঈগ্ছলণ পুথির বিবরণ --চট্টগ্রামের মুনুশী আবছুলপ্টী ক্রি 
কতৃত মঙ্কলিত। ইহাতে বছ অজ্ঞাতনাদা প্রাচীন বাগালা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ব 

অর্রীতনামা কবির পরিজন আছে, বিশেষতঃ চট্টগ্রামের বছ হিন্দু ৭ মুসলমান কবির এবং" 

তাহাদের কাবোর পরিচয় উহাতে প্রদত্ত হইয়াছে । প্রথম ববি ধীর ০০ গুথির 

খিবিবণ মুভুত-হইযাছে। প্রথম সংখ্যার যা সাঁধাবণের পক্ষে ১২ সর্ীীগপের পক্ষে ।০, 

তীয় সংখ্যার মূলাও এইরূপ | 

৯। অন্ধকবি ভবানী প্রসাদ কি দরগামঙ্গল-_সম্পাদক যুক্ত বোম- 

কেশ মুস্তফী। অন্ধ সানি মিল্টনকে লইয়া ইংলগ্ডেরষে গৌরব, এই» কর্মীকে লইয়া বঙ্গদেশ 

সেইরূপ গর্ব করিতে পারেন | এখানি মার্কঙেয় তীর বঙ্গামুবাদ। কবিত্ব গৌরবও সং 

নিন্দনীয় নে । বনু চেষ্টায় ও যদ্ধে পবিষৎ এই গ্রন্থথানিব উদ্ধাগ সাধন কর্টীয়ছেন। ডিমাই 

১২ প্জী ২৪ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে "মূলা_-মুল, 71 

শাখা-পরিষদের সদ পক্ষে ॥%০, সাধারণ পক্ষে ১২। 

১০। গোঁরপদতরঙ্গিণী-_সম্পাদক পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত জগ ক। এই প্রকাণ 
গ্রন্থে প্রীচৈতন্যসন্থন্ধে স্্রীয় দেড় হাজীর প্রাচীন পদ মন্কলিত হইয়াছে । বই সকল 'পদ বনের. 

বিখ্যাত পদবর্তীধের রচিত | অনেক পদ.নুতন সম্লিবেশিত হইয়াছে । পুস্তকে) ১৯০ 

ৃষ্াবানী রত ভুঁমিকায় এ সকল পদ কর্তাদের পরিচয় পরত হইয়াছে ুরিকার শব 

সাহিতোর ারাবী্িক ইতিহাস পাওয়া যাইব । গরিশিষ্টে' অগ্রচাসিত- শের 'অ রি 

তায় |." পরাঙ্ক ৫৬৮ মূ ১২এক'টাকা মাত্র ।' 

মি ১ 



গরিষদ্গ্রন্থাবলী--সং ৩৮ 

বাঙ্গালা ভাষ 
দ্বিতীয় ভাগ 

বা লাম্পম্-৫ক্ষা ্ ম 
(চতুর্থ খণ্ড). 

'আীযোগেশচন্দ্র রায়, এম এ, বিদ্যানিধির 
সঙ্কলিত 

লালগোলাধিপতি 

রাঁজ! রাঁও শ্রীযুক্ত যোগীন্দরনীন্লায়ণ রায় বাহাদুরের 
* , অর্থাইকুলো | 

্ কলিকাতা 
অপার সারার রোডের ২৪৩।১ নং বাড়ীতে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে 

শ্রীবামকমল-পিংহের 
গ্রকাশিত 

গন ১৩২২ 

| পরিষদের সদন্তের পক্ষে 11৭ দঙ্ঈ মান! 
ল্য. . 

সাধারণের পক্ষে ১২ এক টাকা 
চে 



.... কলিকাতী, " 

* ২৫নং রায়বাগান ই্টাট, ভারত মিহির যন্ত্রে 
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত । 



জর্জ 

তা ত্রেত দ্বাপর কলি নাক দীর্ঘ'কাল; 
দীর্ঘকাল) পুরুষকাল, ৫১ মাণ্ঘাতা- 
যুগের কথ) চারি অঙক। চারি 
যুগ, চৌদ্দ যুগ.'"অতি দীর্থকাল। 

যুগপতি, জুগপতি (খরা) শুং প্রঃ)... যোগপতি। 
যুণী..'ষ্য. ( স* যোগী হইতে )। জীঁতিবিশেষ। 

ত্র যুগ্রীনী। যোগী জাতি পুর্বকালে 
তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। বর্তমানেও গোরক্ষ- 
নাথ মীননাথ প্রভৃতির শিষ্য মনে করেন । 

যুঝ, জুঝ ''ধাতু, ( সং যুধ ধাতু যুদধ কর!)। 
যুঝি_যুদ্ধ করি। যোঝা, যুঝ!! যুঝারী 
"যা" (স* যুধা+কারী)। যুদ্ধকারী। 
যুঝারিয়।'.'ণ' ( যুঝারী 4 ইয়! )। যুদ্ধকারী, 
প্রঃ-যুঝারিয়া ভেড়। (কবিকঃ)। (জু্ 
ধাতু দেখ )। ৃ 

দ্ধ যা. ( স*)। রণ। যুদ্ধ-বিগ্রহ ''যা. (স' 
যুদ্ধ, ৰিগ্রহ। সহচর শব )। যুদ্ধ ও কলহ। 

[নানী...ণ. (স* যৰন হইতে )। শ্রীক-যবন- 
জাতি সম্বপ্ধীয়। যুনানী চিকিৎসা...গ্রীক 
আযুরেদমতে চিকিৎসা । 

[রা 'ধাতু, জুয়! ধাত দেখ । 

[ই'''জুই দেখ। 
ব'.'ষ্য. (সঃ )। কাঁথ, ঝোল। 
য (গ্রাৎ জে) '*সর্বনাম, ( স* যদ্। ও যে, 
হি' জো, ম* জো)। ব্যন্তি বন্তু বিষয় 
নির্দেশে । যে_পরে সে বসে। মান্ে যে 
খানে যিনি হয়। যে যে...নির্দেশে 'সমন্ত। 
যে-মে ''অপ্রসিদ্ধ ব্যন্তি বন্তু ও বিষয় 
উল্লেখে, সকলে, প্রাঃযে-সে এ কাজ 
করিতে পারে। যে-কেহ...যে-সে। যেই... 
থেকেহ। যে বা..'যে সম্ভাব্য ব্ত্তি) 
যাহাবা। অন্য কারকে যে শ্বানে যা, 

, ং 

1 

শি 

রদ [ ৮০১ | ডি সং 

যাহা (দেখ) হয়।...বা. বাকা উপন্তাসে, 
প্রঃ--সে বলিল যে পারিবে না; হেতু 
নি্দশে, প্রঃ তুমি যে বলিয়া ফেলিলে 
তাই শুনিলাম, তুমি যে বলিলে_-যে হেতু 
তুমি বলিলে। প্রশ্ে, যে-..নিনদায়, অগ্রখা- 
ভাবে, প্রাঃ__তোকে যে বারণ করিলাম, 
কিন্ত, শুনিলি নি। যেই, যাঁই...বা, যে 
হেতু, প্রঃ-.ভ।ল হোক্ হোক্ ওহে গিরি, 
যাই আমি নারী তাই ভূলি বচনে |”) যে 
ক্ষণে, গা$-যেই বাহির হওয়! অমনই 
কর্থ!। যে, য়ে (প্রাচীন বাঁণতে য়ে বানান) 
২'*বায' যেহেতু, প্াঃ-গুন বাপা তোমারে 
করি য়ে অভিমান (কবিকঃ), সব কথ! 
কহিয়ে তোমারে (চণ্ডীঃ)) পাদপুরণে, 
প18--গুরুজন মাঝে যদি থাঁকিয়ে বসিয়া 
(চণ্ডীঃ)। (প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে য়ে 
গ্রচলঃ ছিল। ব্যাকরণ দেখ)। ফেখন... 
যখন দেখ । যে বড়-'বা. (প্রশ্নে, বিস্ময়ে) 
নিন্দায়, পাঃ--তুমি যে বড় বারণ করিয়- 
ছিলে ?__- তোমার বারণ মানে নাই) তুমি 
যে বড় এলে ?1--তোমার আসিবার আশা 
ছিল না। 

যেথা" "ব্য. (স* যত্র। যখ। দেখ )। যেখানেণ 

যেখা পরে সেথ| বসে। যেখা সেখ। ঘুরিয়া 
বেড়ায়--যত্র তত্র। (যেখ| খ্থানে যেথায় . 

ঠিক নহে। যথা হথ। কোথ| দেখ)। 
যেন..'ব্য. (স* যদ্ শবের তৃতীয়া বিভন্তি 

যেন হইতে। জন্থ দেখ। ও* যেছে, ম 
জণু)। যন্বারা, প্রঃ--আনন পাত ষেন 

দশজনের স্থান হয়, আশীর্বাদ করুন যেন 
দীর্ঘজীবী হয়) (স* যথা হইতে সংপ্রা" 
জেম ), সাঘৃগ্ত, উপনায়, প্রঃ-মুখ ফেন 

৯০১ 
গু 
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টা) শঙকায়, প্রাঃ_গাছে চড়িবে যেন ূ সহযোগ হইতে সাঁষোগ 1 সহচর শক)। 

পড়িও না। (২) যেমন, প্রাঃ_যেন রূগ : মিলন বা সংযোগ । যোগাড়'-'জোগাড় 
তেন গুণ উত্তম বেভার (করিকঃ) যেন! দেখ। যোগ.''ধাতু, (জোগা ধাতু 

মতে (কবিকঃ)-- প্রাচীন যেমস্ত। দেখ )। ' যৌগাই--মিলিত করি, একত্র 
যেমন..*ব্য. (প্রাচীন যেমন্ত, ও* যেমস্ত। | কিংবা উপস্থিত করি। যোগান, যোগান ॥ 

যে-ৰৎ-_যেমস্ত,ত লোপে যেমন, ন।লাপে | মন যোগানা--অন্তের ইচ্ছানুবুপ কর্ম করা।. 

যেমত। হি* ম* জৈনা_যে সৃশ)। যে যোগান...ষ্য. সঙ্ঘটন) একত্রকরণ ) অন্- 
মতন, যেরূপ । যেমন পরে তেমন বসে। ! সরণ। যোগান দেওয়া-পরে গরে আসা । 
পাঃ--রাম যেমন শ্ভাম তেমন। ঘেমনই ূ যোগান ধরা--অন্গমন। 

,*ব্য, যে মতনই। যেমন-তেমন...সামান্ত; | যোগিয়া.'ষ্য. (স* যোগা| )। রাগরাগিতী 

£-যেমন-তেমন চাকরি ঘরে ব*সে-ঘি-; দেখ । 
ভাত। যেমন, যেমনি "ব্য. ( স* ষন্মিন__ | যোগী-''ষ্য. (স* যোগিন্)। যোগী তপস্বী, 

কালে। গ্াচীন ও* যেসন)। যে সময়ে, | (ক্ত্রী* যোগিনী )) যুগী জাতি। 

গাঃ--যেমন দেখা অমনই পলারন। যোগ্য..'প. ( স*)। উপযুক্ত; সমর্থ। অযোগ্য 

যৈছন-.*ব্য, (বোধ হয় স* যন্মিন হইতে হি; "**গ* (স)। অনুপযুক্ত । নিযোগ্য...এ, (বা' 

ধৈস্ত|। কিন্তু, ছন_ন আমে কেন?। নি+যোগ্য)। যোগ্যতাহীন। যোগ্য 
যেমন সাদৃশ্তে ?)। যেমন। (প্রাচীন পদে)। | "*'ষা, (স*)। উপযুস্তৃত! ) ক্ষমতা, গা? 
০ দ* যতক্ষণ, যন্সিন্কীলে হইতে )। ; কিঞ্চিৎ যেগ্যত! তার নাই (তাঃ)। 

যে কুণে (প্রাচীন পদে)। যৈছনে পরে | যোড় "জোড় দেখ। 
তৈছনে হইত। যোড়া'"'জুড় ধাতু, জোড়া দেখ। 

যো." সর্বনাম, (স* যদ হইতে যঃ-যে| | তু* | যোত'''জোত দেখ । ( স* যোত্র, যোক্ত্র)। 

হি*জো)। যে, ধিনি (প্রাচীন পদে)। | রথ লাঞ্জলাদির অশ্বগবারধির গলে ব্ধন- 

যো পরে সো বসিত। যোই..'যে-ই। | রজ্জু। | 

যোই পরে সোই বসিত। যোত্র-.'জোত্র দেখ। 
যে'"'জে! দেখ। যোয়ান.''জোয়ান দেখ। 

যোগ-.ধ্য, (স*। যোগ শব স* কোষে | যৌথ ''ণ. (স* যুখ হইতে ইনানী রচিত। 
দেখ )। যোগ-যাগ-..( যোগ _- চিন্তবৃত্তি- | কিস্ত; যৃথং তি্যক্-সমুছে--মেঃ। মানুষসমূহ 

নিরোধ, বশীকরণোপায়, য।গ-হোম)। | অর্থ স*তে নাই)। গোষ্ঠী-সঙ্প্ধীয়, যেমন 

যোগ ও যাগ, প্রঃ--পলাইছে যোগিকুল | যৌথ কারবার-_-অনেকে মিলিয়া। 

যোগ-্যাগ ছাড় (মেঘনাদবধঃ)) উপার। 

যোগেযাগে কাজ সারা-ঘথা আবশ্তক 

উপায় না করিয়া। যোগ-সাযোগ-.'ষ্য. (স" 
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র। 

যা (স*)। ব্াঞ্জন-বর্ণ, অক্ষর-বিশেষ। 

র..' ধাতু, রহ দেখ । 

রং..র্জা দেখ। 

(আঁক, রৌআক..'রক দেখ) 

রই-ঘর-.ষ্য. (রহ ধাতু থাকা হইতে )। 

পুকুরের তীঁড়ার ব! মধ্যভাগে গভীরতম 

স্বান যেখানে চারিদিকের দ্রব্য গড়াইয়া 

গিয়া রছে_প্রাঃশুং পুই। (২) নৌকার 

ঘর, ছইঘর, --কবিকঃ। 

রওয়ানা, রআনা..ষ্য, (ফা* রৰানা )। যাত্রা 

গমন, প্রেরণ | 

রক, ক্রেআক ''ব্য. (স" রুদ্ডিকা)। দ্বার 

গীন্ভী। (রকের উপর খোলা থাকে, 

বারাার উপরে ছাত থাকে । পাকা না 

হই রক বলা! যায় ন1)। 

রকম .'ষ্য, (আ*। তু* অ কৃম)। কুম, 

গ্রকার) অংশ, এপ£-দ্শ আনা রকম 

ফশল। রকমারি.''ণ. (আঁ রকমৰার- 

পৃধক্ পৃথক্)। নানাবিধ। রকম-সকম'' 

ধা, (পকম-উপচর শব্দ)। প্রকার, 

ভঙ্গি; হাবতাব। 

র্তূ..ফা, (স*)। শোণিত। আর্তব; রন্ত- 

বর্। রন্তু ফিক দিয়া পড়া_বেগে। | 

মুখ দিয় রন্তু উঠ।প্রীয়ই কঠিন রৌগ- 

বিশেষে। রন্ত-অতিসার, রন্তাতিনার*'যা. 

(দ')। যে অতিসার রোগে রন্তু নির্গত 

হয় (01900 419111)059)। রন্তু আলু 

রি ___ _২+ শিশির 

৮ শশশীশাীশ শা 

বিশেষ, কিন্তু, গাঁ র্তৃবর্ণ। (ট101011058 

10018) পাত তাতবর্ণ। রন্তু-করবী..' 

করবী দেখ। রন্তু-কাঞুন'''কাঞ্ন 

দেখ। রন্তু-কিডিকরী (গ্রাৎ রন্তু 

কিডিকণী)''ণ. (স* কিডিকর-_রত্তৃবর্ণ)। 
রন্তবর্ণ, বহু রন্তুময়, প্রঃ--মাথ! কাটিয়া 

র্তুকডিকরী_কাটা শ্বান হইতে এত 

শোণিত নির্গত হইয়াছে । রন্ত-ঘরা ''ষ্য, 

হৎপি্, র্তাীশয় | রক্তুচন্দন'''চন্দন 

দেখ। রন্তু জবাফুল'""জবা ফুলের তুল্য 

উজ্জল রন্তবর্ণ। রন্তুচিতা ''লালচিতা 

দেখ। রক্তপাত ''ষ্য, (স*)। দেহের রন্তু 

পড়া) হত্যা । রন্তৃপিত্ত"'যা, (স*)। 

আযুরেদোত্ত কঠিন রোগবিশেষ ()280180- 

[00515 )। পিন বিদ্ধ হইয়া রন্তুদোষ 

জন্মায় । ইহাতে ন্তু অধো- কিংব! উধ্ব- 

দ্বিকে নির্গত হয়। রন্তু বীজ ''ষ্য. (স" 

র্তুবীজ)। শ্রীচণ্ডীমাধায্ম্যে এক অস্থুরের 

নাম। ইহার দেহের এক বিন রন্তু 

ভূমিতে পড়িলে ইহার সদৃশ আর এক 

অস্থুরের উৎপন্ত হইত। রন্তুবীজের বংশ, 

ঝাঁড় .“যাহার বহু সন্তান আছে, উপমায় 

ছাঁরপোকা,কাঁরণ ছারপোকা বহু ডিম্ব হয়। 

রন্তু ভাঙ্গা পোয়া তীর গ্রসবের পর কয়েক 

দিন যে অল্প রন্তু নির্গত হয় (10018 )। 

র্তিমা ..্য. (স" রক্তিমন্)। রন্তবর্ততী। 

রক্ষ...ধাতু, (স' রক্ষ ধাতু)। রক্ষি_রক্ষ 

পালন করি, শত্রু, হইতে রক্ষা করি 

(পদ্যে)। রক্ষা । 

“লাল আনু, রাঙ্জা। আনু। আলু দেখ। | রগয্য (ফা ও. উত্বগি)। শিরা, 

রক্কোখপল, রন্তুকমণ (গ্রী* রন্তু কম্বল) "' 

ফ্য. (স*)। (পয্স নহে) কুমুদতুল্য পুগ- 
* 

ললাঁটের ছুই পাশের শিরা ((5100011 

£1679)1 রগ টন্টন, দপ্দপ করা. 
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রন্তু উধ্বগ হইয়!। রগ ধরা-_রন্তাধিকা- 
হেতু রগের ক্ফীতি। 

রগড়.''ষ্া, ( স* দ্রগড--বৃহৎ ঢক্কা )। বৃহৎ 

ঢাক (ইদানী নাম অপ্রচল$), প্রঃ 

দগড়ে রগড় দিতে তিন লক্ষ কাসি (কৃতিঃ); 

রগড়ে কাটি পড়! - ঢাক বাজানা, ্ঃ-- 

দ্গড় রগড় ঘন বাজে (ভাঃ)--দ্গড় রগড় 

--বড় বড় ঢাক। (২) ঢাঁকে কাটি দিয়! 

ঘষিয়! ঘষিয়! বাদ্য; ইহা হইতে, মজা, 

কৌতুক ।..'ধাতু (হি* ম*.তেও)। রগড়ি__ 
ঘর্ষণ, মর্দন করি, গ্রাঃ--খাল! রগড়িয়া 

মাজা । রগড়া ॥ রগড়া-রগড়ি'''পরম্পর ঘর্ষণ, ৷ 

আঁকর্ষণ। রগড়া-'ধাতু, (রগড় হইতে 

রগড়া ধাতুই ঠিক)। রগড়াই-- ঘর্ষণ, 

মর্দন করি। রগড়ান1, রগড়ানি। প্রঃ_: 

পাথরে পা রগড়ানা, হাতে করিয়া চোখ | 

রগড়ানা ৷ রগড়িয়!-..ণ. (রগড়+ইয়1)। 

কৌতুকশীল। 
রগৃ-রগ-'"ব্য. (স* রগ ধাতু আম্বাদে। বোধ 

হয়, স* রন্তু রাঁগ হইতে | গর্-গর দেখ )। 

তীব্রতায়, £__-ঝাঁলে রগ-রগ করিয়া মাছ 

রাধা । রগ-রগা, রগ্রগিয়।''*৭' দীপ্তিশালী, 
প্রাঃ--রগ্রগ। লাল। 

রগি..'রাগি, মারুয়। দেখ। 

রঙভক'.'প, (সণ) রঙ্কঃ কপণমন্দয়োঃ- মেঃ) | 

কৃপণ; ইতর নীচ, গ্রঃ--কবিক£। (ইদানী 
বা'তে অপ্রচলঃ, ও* হিন্তে চলিত)। 

রঙ, রং'.ষ্য, (স* রগ্াা। রঞ্জো না রাগে 

নৃত্যে রণক্ষিতৌ অস্ত্রী ব্রপুণন_মেঃ। র্ 
পরিবর্তে রঙ বানান নদীয়ার ভাখাভেদে। 

রঙ, র্ উভয় শব্েই হলস্ত উচ্চারণ । এ 
কারণ হলন্ক চিহ্ুযোগ আবশ্তক হয়। রাজা 

|] 
| 
] 
| 

| 
ৃ 

ূ 
র 
| 
| 
| 

ৰ 

দেখ )। রঞ্জক দ্রবা (056, 0110600) ) 

বর্ণ; অষ্াভঙ্গি সহ কৌতুক; তাসখেলায় 
নির্বাচিত বর্ণ। কাচা রং.*'অস্থায়ী যাহ 

ধুইলে কিংবা রোদ পাইলে কুমশঃ অনু 

হয়। পাকা রং..স্বায়ী। জল-রং... 

জলে যে রঞ্জক দ্রব হয়, জল দিয়! ধীলায় 
মাড়। রঞ্জক। তেল-রং'''তেলে মিশ্রত 
রঞ্জক, তেল দিয়া শীলায় মাড়া রঞ্জক। 

রং-করা...৭. বঞ্রিত। রং আনা-. 

অভিপ্রেত বর্ণ উৎপাদন। রং উতারা _ 

অভিপ্রেত বর্ণ উৎপন্ন হুওয়া। রং 

করা--রঞক লেপন, রঞ্জিত করা। রং 

খোলাশরঞ্জের দীপ্তি আপা। রং 

চড়ানা-__পুরাতনের উপরে নুতন্ধ রং 
লেপন। রং ধরা-গাত্রে রঞ্জক সংলগ্ন 

হওয়া। রং রঙা, দেখা নৃত্যগীত" 

সহ অভিনয় কিংব! অঞ্গভঙ্জি-সহ কৌতুক 
দেখ । রঙ্গ -আ।ল।.'"(বা,আলর গ্রত্যয়)। 

রঙ্গ বিশিষ্ট, রঞ্জকদ্রব্যবিকতে। | রঞ্জা- 

চগ্ডাঁ-'.ণ. (স* চ্াা_শোৌভন। হি" রঞ্গী 

জঙ্গী )। রগাহেতু জন্দর, সুন্দর রঙ্জাযুত্ত 

$--শিব এল বলে যায় যত রঙগচিঙ্গ 

(ভাঃ)__রজাচঙ্গা, কিংব! রঞ্জে--কৌতুকে 
দক্ষ যে (স" চগা--দক্ষ)। রঙা .কার''' 

যা. (স*)। রঞ্জকপ্রব্যকারক, রঞ্জকদ্রবা" 

বিকেতা। রঙ্জাংরেজ''ষ্, (ফা'তেও 

রঙ্জা। ফা*)। র্ঞ্জাজীব। রঙা -দাজ."' 

বা. রঞ্জকপ্রব্যাদি। রং-বে-রং'**নানাবর্ণ। 
রং-তামাসা..'ষ, অঞর্জাভঙ্গি সহ তামাসা, 

হাস্ত'কৌতুক (সহচর শব)। রঙা২"যা, 
(স)। নৃত্যাদি সহ অতিনয় ) হাস্তকৌতুক) 

রীতি, জা (র্ হইতে চ্. 1)। রঙ্জোর 
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কথা, রঙা দিয় কথা বলা-_নাটকাঁদর : পাতা পানের মতন। ফুল গোলাগী, | 
অভিনয়ের তুল্য কথা, রসযুক্ত কথা । রগ" | ত্রিদল। ফুলের শ্ীধের অগ্র প্রতানে 
ভঙ্জা-.'য্য, (স*)। অভিনয়, কৌতুক)! পরিণত হয়। বর্ধা ও শীতকালে ফুল ধরে 
রঞা-মগ-''ফ্য. (ল'। গানং নাট্যন্ত রাঃ | রঙ্গিল, রঞ্গিলা...ণ. (হি*)1 রগ্জান্ 
ভাৎহেমঃ)। নাটযশালা, রঞ্রাশীলা। | (বাঁ*তে প্রায় ্রয়ৌগ নাই)। রঙ্য়া...গ 
রণ-রঙা...ব্য. (স*)। রণকীড়া )রপ-স্বান। | (রা +ইয়া)। আমোদপ্রমোদশীল, গ্াঃ_ 
রঙ রস...য্য, ( স+)| লীলা, ন্খভোগ ; : জ্ঞানদাস। 
আমোদপ্রমোদ | রঙ্গণ:.'যা, (| আচ্ছু- ূ রট'" “ধাতু, (স* রচ ধাতু)। রচি--প্রস্তত করি, 
কার্দিবর্গের পুষ্পক্ষুপবিশেষ (13:019 | নির্মাণ করি? নিবন্ধ করি। রচনা, রচা॥ 
00০01068)। পুষ্প রন্তৃবর্ণ, চতুর্দল, অনেক : রিচ! কথা...মনঃকল্পিত কথা। রা... 
গুচ্ছাকারে ধরে। কেহ কেহ ইহা বাধুলি (রচ ধাতু আস্তে )। রচাঁনা ॥ 
মনে করেন। কিন্তু, গরঃ--কবিকঃ, বৌট। : রজক...্য. (স* | স* রঞ্জ ধাতু । সণ্তে রক 
সহ রঙণে পুরিয়! দিল শর (ভাঃ)-_-এখানে :. শব্দের এক অর্থ রঞ্জক )। ধোব। ভত্রী* (স*) 
বাঁুন্বী হইতে পারে না । বৌট1-_পাঁখড়ীর | রজকী, রজকিনী (পদো)। (রজক বস্ত্র ধৌত 
দীর্ঘ নল। রঙ্জাণী .'্য. (আধুনিক নাম)। , করিয়! রঞ্জিত করিত )। 
হরীতক্যাদ্দি বর্গের পু্পলতাবিশেষ রজন'''যা, (ই* 10310, 15317) বিশুদ্ধ 

(01৩ 1২91060901 019161. 003-. ধুনা। 

913 170109 )। ব্রহ্ম ও মাঁলয় দেশের ৷ রজনীগণ্ধ। “'্য, (রচিত নাম। ফা, গুল- 
লতা। বাগানে, বিশেষতঃ তৌরণের নিমিত্ত সব্ঠবো। ফাঁ* গুল-ফুল) ফা* সব, 
পালিত হয়। জোড়া জোড়া পাতা: স* শর্বরী, ফা* বো, স* ৰঃ--গণ্ধ | রাব্রি- 
দীর্ঘাকার | ফুল পঞ্চদল, পুং কেশর ১০। | কালে যাহা গণ্ধ বিকীর্ণ করে)। উদ্যানজাত 
ফুল প্রথমে শা! পরে লাল হয়, রাত্রে পু্পশাকবিশেষ (09 1096. 7১01181- 

সুগণ্ধ। রঙা" "ধাতু, রঙ্গাই--রঞ্জিত (063 (0901958 )। কন্দ হইতে গাছ 

করি। রঙ্গান| ॥ রঙ্গিন '.ণ. (স* রঙ্গিন্)। | হয়। বর্ষাকালে লম্বা শীষে জোড়া জোড়। 
সবরঞ্জিত, পাঃ-_রঙজিণ আলতা পায় (জ্ঞান | শাদা মধুরগণ্ধ ষট্দল ফটুকেশর ফুল 
দাস), বাম কাখে নিল মাতা রঙ্গিণ চুপড়ি হয়। 
(কৰিকঃ)। রঙ্গিনা..'ষা. পাট-তসর-কাপাস : রজপুত-"'ষ্য, (স* রাজপু )। হিন্দু জাঁতি- 
মিশ্রিত বন্ত্। রঞ্িনী...ধ্য, (১) রঙ্াকারী : বিশেষ । স্ত্রী, রজপুতনী। 
সঙঞ্জিনী। (২) (আধুনিক নাম)। : রঞ্জক...ফ্য, (স*)। বন্ত্রাদি রগ্াকারক; 
তোরণাদির নিমিত্ত বিদেশী পুঙ্গলতা-! কামান বন্দুক আতস বাজি প্রভৃতিতে 
বিশেষ (006 9870%161) 1518100 আগুন লাগাইবার অগ্রিচুর্ণ | রূঞ্জক-ঘর''' 
০1661, 4১176180707 19060085 )। কামান বন্দুকের বাদুদের মুখ। 
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রট...ধাতু. (স* রট ধাতু )। রটি--ঘোষিত, 
কথিত হই, (প্রায়ই নিন্দার্থে ১ প্রাঃ 

সং 

দেখে । রণ রণি..স্বর্ণাদি অলঙকারের 

ধ্বনি, পাঃ--রণ-রণি কঙকণ কিঙিকণী রটই 

তার সনে দেখা নাই রটে মিছা কথা গে! | (বিদ্যাপতি), প্রায়ই বুখু-ুগু। 
(চণ্ডীঃ)। রটনা, রটা ॥ যা রটে তা বটে _ | রতন.'*ষ্য. (স*রদ্ব)। রত্ব) শ্রেষ্ঠ, যেমন 
যাহা ঘোষিত হয়, তাহাতে কিছু সত্য ৰ 

থাঁকে। রটা..'ধাতু, (রট ধাতু আস্তে )। 
রটানা। রটানিয়া, রটান্তে '*৭. (রটানা+- 

ইয়া )। যাহা রটানা হইয়াছে, যে কুত্সা। 
রটায়। র 

রঠ.'ব্য, (রহ ও স্ব! ধাতু হইতে )। রহিয়া- 

মানুষের নামে, নীলরতন, রতনমণি। 
রতন-চুর'"'ষ্য, রতবময় চূড়া, হাতের অন্থুকরণে 
করতলের পৃষ্ঠের সোনার ভূষণবিশেষ। 
রতনদীপ-..ফ্য. রত্বনিক্িত দীপ, দীগমৃশ 
উজ্জ্বল রত্ব। 

রতি'.'ষা. (স* রক্তিকা)। গুঞজা (ওজন দেখ)। 

থাকিয়া, অর্থাৎ বিলম্ব করিয়া, প্রাঃ_ রতুয়া, রত্যে..'ণ.. (রহিত+-উয়1 রদী 
র-ঠ করিয়। কাজ করা--রহিয়া বসিয়া । 

রড়..ষা. (স* রণ ধাতু গতি, শবে । স* রণ. 
হইতে ?) অকর্মণ্য, কর্মবাহা, যেমন রঃ 

মাল। 

হইতে পলায়ন, গতি ( স*, শবরভ্রাবলী )। ' রত্তি ''ষ্য. (স* রক্তিকা)। গুঞ্জাবৎ অল্প পরিমাণ, 
দৌড়,গ্রঃ_-বরযা গণ লইয়! জীবন পলাইল 

দিয় রড় (ভাঃ, ধায় রড়ারড়ি (ভাঃ)-- 
দৌড়াদৌড়ি, প্রঃ আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড় 
(মেঘদাদবধঃ)| (রোল, লড় দেখ )। | 

রণ..'যা. (স*)। সংগ্রাম) রণ্রণ, রন্র, 

'*বা.(স* রণ ধাতু শবে )। ঢাকাদিতে ূ 

ঘর্ষণ-জনিত শঙ্বে। রুণুবুণু.. “বা. স্বর্ণাদি র 

অলঙকারের শবে | রপ-কুয়াসা...ফ্য, তরীম্ম- 
কালে রোদের সময় আকাশে কুহা-সদৃশ 

অবস্থা। যুদ্ধকালে ধুলি উঠিয়! বাযুকে 
যেমন রজোময় করে রণকুয়াায় আকাশ | 

অত্যন্প মান। এক রন্তি ছেলে ''কুদ্র শিশু। 

ত্র" 'ষ্য.(স*)। বহুমূল্য দ্রব্যবিশেষ, যথা, 

হীরা মাণিক নীল! পান! পুখরাজ গোমেদ 

মুস্তা পলা । ইহার মধ্যে হীরা মাণিক 

নীল! পান্না মুস্তা মহারত্ব; পুখরাজ 

গোমেদ স্বপ্নরভ্র) গলা উপর । (২) 

মুখ্য রত্ব হীরার যেমন কোগ থাকে, 
তৎ্সাদৃশ্তে মন্দিরের চুড়া,। ৫8 
পঞ্চর্র '.পাঁচ চুড়াবিশিষ্ট মন্দির। নবর 
'**ষ্, নয় প্রাজদ্ধ রত্ব; কালিদাসাদি নয় 

গ্রসিদ্ধ পণ্ডিত) নয় চূড়াবিশিষ্ট মন্দার 
তেমন হয়। রণ-পা.''য্য, ও*তেও)। বাশের | রথ..'ফ্য, (স:)। গাড়ী) যুদ্ধরথ ) রী, বীর। 

ছুই দীর্ঘ পদ যাহাতে চড়িয়! বহু পথ দ্রুত 
যাইতে গার! যায়| রণ-মশাল..'ব্য. (আতস 

বাজি দেখ। ও* নাম চজ্জোদয় বাণ )। 
গ্রথর আলোর অগ্নিচুর্ণের বতিকা (978৭1 

11৩ )] রণ-মুখা'''ণ. রগডূমির দিকে মুখ 
যাঁর। রণমুধ! সিপাই''যে গন্তব্য পথ মাত্র 

এ 

রথ দেখা আর কলা বেচা রথযাঞ্জ 

দেখ আর কদলী বিকুয়--ছুইই এককালে 

সম্পাদন ৷ রথ-যাঙ।'''জগনাঁথ দেবের রথ- 

দ্রমণ-যাত্র! (আধফাড় শুরু দ্বিতীয়া তিথিত্টে। 

রথী...ফ্য. (স* রধিন্)। রথারোহী বার) 

গ্রধান বীর; নায়ক। মনোরথ-''ষ্য (স')। 
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মর্নের রথ; কাম । মহারথ-.'ষ্য, ( সৎ )। | যাহা ঘষিয়া পেনসিল ও কালীর লেখা 
বৃহৎ শ্রেষ্ঠ রথ ব| গাড়ী). প্রধান বীর। | উঠাইতে পারা যায়? রবরের স্থৃতা। 
মহারথী:''ষ্য, (মহা+রথী। বা*)। মহারথ | : রব..'ষ্য. (স* রৰ)। শষ) ঘোষণা । রব্-রৰা."' 

র''ণ.(আ*)। পরিবর্তিত, যেমন আইন | ফ্য. (রব+-আ)। খ্যাতি; ঘোষণা) প্রতাগ । 
রদ হওয়!, কথ! রদ করা । রদী-.'ণ. (আ* : রবাব..*ফ্য. (ফা*)। বেহালার তুল্য বাদ্য 
র্দী)। বিনষ্ট, উচ্ছিষ্ট, পরিত্যন্ত, যেমন যন্ত্রবশেষ। কাঠি দিয়। বাজান! হয়। 
রদী কাগজ, রদী মাল । (সারঙ্গী বাজাইতে ছড়ী লাগে )। 

রদ .'য্য. ( ই” 1০৪) পালাকুমে পাহাঁরা। । রবাহৃত ''ণ, (সং রৰ+আহৃত)। রব দ্বার 
কনষ্টবল রর্দে যায়--গ্রামের যে অংশ; আহত, নিমন্বিত নহে, স্বয়ং আঁগত। 

পহার! দিবার কথা, সে অংশে ভ্রমণ করে। : রবী, রবি ফল "*ষ্য. (আ" রবী, রবীআ-.. 
(২) বেড়া, গ্রঃ-বাগানে রদ দেওয়া । বমস্তকাল। স* রবি নহে)। ভারতের উত্তর- 
(স* রোধ ? রৌধ দেখ )। পরশ্চমাঞ্জলে রবী ফসল--গম যব কলাই 

রপ্ধ,.."ষা. (স*)। ছিদ্র; দোষ, ভ্র/টি)। বমস্তপ্ণালে কাটা হয়। এই হেতু নাম 
জ্যোতিষে লগ্ন হইতে অষ্টম গৃহ। রশ্ধ গত । রবীফসল)। কাট ফসল, শীতকালের 

সী স্পী 

শনি'শনি গ্রহ অই্টম গৃহে মরণ করে) শষ্য (বর্ষার নহে )। 
মৃত্যু আসন্ন। রতদ-"'ষ্য, (স*। রভসে! ৰেগহর্ষয়োঃ মেঃ তু" 

রপট ..ষা. (রপ্ত হইতে )। বৃথা ভ্রমণাদি, .. স* রহদ্)। কেলিহর্য, গঃ--কত মধুযামিনী 
পরিশ্রম, বৃথা ভ্রমণ । | রতসে গ্োয়ায়ন (বিদ্যাপতি )) হ্র্ধাধিকা, 

রপ্ত..'ষ্য. (আ* ছুই বস্তর সংযোগ, আ* রব্ত প্ঃ-রভন আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল 
_-সংযোগ,.অভ্যাস)। অভ্যাস । (বিদ্যাপতি); রতি কেলি। (প্রাচীন পদে )। 

রপ্ত-রপ্ত '"ব্য, (ফাঁ* রফত রফত। ফা* রফ তন এমজান-''ষ্য. (আ* রমজান )। মুপলমানী 

_গমন। তু* স* রফ ধাতু গতি)। ধীরে. নবম মাম। এই মাসে মুসলমানের দিবা- 
ধীরে, যেমন রপ্ডে রপ্ডে চলা । ভোজন নিষিদ্ধ । 

রপ্তানি “যা. (ফা+)। স্বদেশী দ্রব্যের বিদেশে ৷ রম্দা-রম্দি ''বা. (উদ রৌন্দ| ? ও* রম্বারঘি। 

গমন ( আমদানির বিপরীত ), চালান। | তু* ম* রমেটনে জোরে টান|। বা*তে রমদ। 
রফা ''ষ্য.(আ+)। নির্ধারণ; সম্ি, নিপপত্তি।, ধাতু নাই)। টানাটানি, টানাহেচড়া। 

রফা-নামা "ব্য. সশ্ধিপত্র । রফা-নিপ্ত্তি.. রমল.'ফ্য. (আ")। পাশা লইয়। ফল- 

যা. (সহচর শব )। মিলন, নির্ধারণ। দফ। | জ্যোতিষবিশেষ। 

রফা করা--নিষ্পত্বি করা, নষ্ট করা।  রম্তা--ষা, (ম*)। কদলী? (প্রায়ই ) পাকা 

রবর (গ্রা* রবট )...ষা.. (ই* 1897)। |  কদলী, (প্রায়ই) কাঠালী কল! । রাম রস্তা-"' 

আসাম প্রদেশের আঠা বটের ও অন্ত অগ্থ র রাঁমকল!। রস্তা কলাই ''য্. ( সৎ রস্ত| )। 

দেশের অন্ত গাছের ক্ষীর ; এই ক্ষীরপিও বর্ষটা (দেখ) । অষ্টস্ত/.'( আটটি 
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রস্ভা ? নষ্ট-_অষ্ট [ ) অষ্টরস্ত| হবে-_কিছুই 

হবে না। ঘরে নাহিক অষ্টরস্তা...কিছুমাত্র। 

রয়নী-''ষ্য. (স* রজনী )। $জনী, গ্রাঃ-- 

রনি ছোটি অতি ভী'রু রমণী (বিদ্যাপতি)। 

(অপ্রচলঃ)। 

র-র.."রণ দেখ। 

রলা...ষ্য. (স* রাল-_সর্জরস, সাল)। সাল 

গাছ, সরু সালকাঠ | 

রশি.'-ষ্য. (সং রশ্রি)। রজ্জু)৮০ হাত দীর্ঘ 

মাপরজ্জু; ৮০ হাত। রশা ''মোটা রশি। 
রশা-রশি ''দড়াদড়ী। 

রস.''য্য. (স*। রসে 

রাগয়োঃ দেহধাতুপ্রভেদে চ পারদস্বাদয়োঃ 

গণ্ধরসে জলে 

শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্ঘে তিন্তাদৌ ভ্রব- 

ৰ 

পুমান্-_মেঃ)। দ্রব, যেমন গাছের) জল, 

যেমন মাটির রস; স্বাদ; কটু অল্প মধুর 
লবণ তিন্ত কষায় রস) ইঞ্ট বিষয়ের প্রতি 

ৃ 
ৃ 
] 
। 
। 

অনুরাগ, প$--কান্থ রসবস্ত (বিদ্]াপতি): 

রসিক; ভাব? শৃর্ার (ব| আদ) ৃ 
হাস্ত করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক অদ্ভুত বীভৎস র 

শান্ত নবরস, বাৎ্সল্য সহিত দশ রস) 

দ্রব্যের বীর্ঘ) গুণ? তুত্তু অন্ন পর হইলে 
সার হইয়| দেহের রস; বীর্য; 

উপধাডু; বিষ; গশ্ধরস 

রসাঞ্জন...ফা. (স*)। সুর্মা) আন্টিমনি 

নামক ধাতু । রসায়ন..'ষ্য (স*)। 

এমন ওঁধধ যাহাঁতে যৌবন স্থায়ী করে 
আধুঃ দীর্ঘ করে; পারদঘটিত ওষধ; 

কিমিতি-বিদ্য। | রসাভাস-''ষ্য. (স*)। 

শৃঙ্গারাদি স্বায়ী ভাবের সদৃশ রস; 
অনুচিত রস। রসাত্মক'.'ণ, (সৎ)। 

শৃঙ্ারাদি, স্বাদী ভাব আছে যাহাতে। 

(বোল )। 

| 
1 

] 
€ 

। 

| 
। 

পারদ; 
| 
| 

] 

রস-থহ..'য্য. সে')। কাব্যাদির রসের স্বাদ 
কিংবা ভাবের গ্রহণ। রসু-ভঙ্গ... ঘা, 
(স')। ভাববিচ্ছেদ। রসরাজ..'ফ্. (স')। 
পারদ) শরীক; রসিক জন। রস...আখের 
রস; খেজুরের রস) টিনী কিংবা! গুড় জল । 
একতার'বন্দ রস-_চিনী কিংবা গুড় জল 
পাঁক করিয়৷ এমন গাঢ় যে আঙ্গুলে তুলিলে 

একটা হৃতা হয়। ছুইতার-বন্দ রস-. 
খন ছুইটা সত! কাটে; তিনতাঁর-বন্দ 

রস--যখন তিনটা হৃতা কাটে। রসকো, 
রসকর1..চিনীর «সে পক না রকেল-কোরার 
লাড়। ৷ রস-গোল্প।.*চিনীর রসে গক্ক 

বাট! ছেনার লাড়।। (ছেনার দান! বড় 

থাকিলে__কীচাগোল্লা)। রসবড়া-গুড়রসে 
পক বড়া। রস ''পারদ। রসকর্পুর..'(স')। 
পারদঘটিত ওষধবিশেষ (09100101140 

০ 07910015 | ইহার সহিত ০)101139 

০ 0161০101/3 থাকে) হণ হইলে 

কপ্ুরের মতন উবিয়া যায়, কিংবা 
কর্পুরের আকারে পাওয় যায় বলিয় 
নাম। রস-বড়ী-..( স* রস-_পারদ, বট )। 
পারদ্ঘটিত ওষধ) বিষ-ওঁষধ। রস-সিন্ন/র-"" 
(স)। পারদ গণ্ধক মিলিত করিয়া তাপে 

বাষ্পীভূত করিলে যে সিনযুরবর্ণ ওষধ হয় 
(9819110৩ ০1 7)6101)। রস. ''জলীয় 

রস। রসকষ-.'(রস+কষায়--নির্ধান। 

অতএব প্রায় সহচর শব) জলীয় রস) 

দশবিধ ভাব, এ3--কথায় রস-কষ নাই। 
রস-ভরা-.'রসপুর্ণ | রস-মরা- রস শুফ' রস- 

কলি..'ফুলের কোৌরক-আঁকারের তিলক। 

ই দীর্ঘ ও বৈষ্ণবের প্রিয়। ( বৈষ্ঃৰ ধর্মে 

স্বায়ী ভাবের প্রাধান্ত থাকায় নাম )। রগ 
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তড়কা..শিশুর' আক্ষেপ রোগবিশেষ (০০- | রসলদার...ব্, (আ" রিসালা-_অশবারোহী 
01900 )| রসে_দেহের রল হেতু অপ- | সেন1+ফা* দাঁর)। অশ্বরোহী সেনার 
তাঁনক-্রসতানক--রসতড়ক। (তড়ক! | নায়ক। 

দেখ)। রস..'ধাতু, রসি--রসযুত্ত হই,  রসিদ..ষ্য, (ফাঁ* রসীদ | ই* 1৩০61: হইতে 

দেহে রসাধিক্য হই, গ্রঃ--দেহ রসিয়াছে ৷ নহে)। প্রান্তিশ্বীকারপত্র, প্রাঞ্থি (ও 

বলিয়! ভার বোধ; বিকৃত হইয়া রসযুন্ত; পাঁউতি)। 

হই, প্রঃ--বাদি মাছ রসে। রসা।! রম্থুই..'রসই দেখ। 

রমা..'খ, অল্প জলযুক্তু, আর্) প্রায় পচা। ূ রন্থুন ''ষা, (স*। রসোন, রসোনক, রসুন, 

রস-রসা'''প. ঈষৎ রসযুক্তু। রসা."'ধাতু' ! রহছন--ইত্যাদি নাঁনারূপ আছে। রসে- 
(রস ধাতু আস্তে )। রসান!॥ রসান-..ষ্য | নৈকেন লবণেন (ভরতমতে অগ্নেন) উনঃ 
(স* রসারন)। রস--বিষাদি তীক্ষ-গঁষধ | ! পঞ্চরসত্বাৎ রসোনঃ--অঃ টাঃ। র লপরি- 

রসান করা-কঠিন রোগে বিষগ্রায়োগ। ! বর্তনে লশুন?)। পলাগুসাশ প্রসিদ্ধ 
রসান পাখর..কঠিন (বাঁলুক! ) প্রস্তর, | কিন্ত, উ্র-গণ্ধ-বীর্য কদবিশেষ (8৪116 
(৪৫8৩) যাহাতে ঘষিয়া স্র্ণ অলগ্ুকারের :. 411 ৩৪ )। 

দীপ্তি প্রকাশ করা হয়, প্রাঃরসানে | রম্ুম-''রুস্ুম দেখ। 
মার্জিত হেমকাস্তি (মেঘনাদবধঃ)। | রম্ুল-..ফ্য. (আ* রঙ্থল)। দূত) ঈশ্বরের দূত। 

রসই, রন্নুই'.“ফ্য, (স* রসবতী-_পাকস্বান-- | রসুল-ইল্লাহ-মহম্মদ | 
অঃ! হি* রসোই--ভোজ্য | ও* রোসোই)। ূ রসোৎ, রসৌৎ."'ষ. (হি' | স* রসোডুত )। 
অন্নপাক, 8 আমার রহয়ে আজি দারুহরিদ্র। নামক ক্ষুপবিশেষের মূলের শু্ষ 

করিবে ভোন্বন (কৰিকঃ)--আমার নিমিত্ত | কাথ। লৌহ্-কটাহে ছুগ্ধযোগে কাথ কর! 

যে অন্ন পাক হইবে। রসই ঘর, রসুই ঘর... | হয়। লৌহযোগ হেতু রসোৎ কৃষ্ণর্প 

ব্য. অন্পপাকশালা । রসই-বাস, রম্ই-বাস। হয়। 

“ন্, (স* রসিত_শ্থাদিত; বাসিত--। রহর...ধাতু, (স* অস ধাতু, সপ্রা" রহ ধাতু। 

স্ুবাসিত। বাঁম অর্থে স্থিতি নহে); অর্থাৎ অ স্থানে র, স স্বানে হ। রহধাতু 

আহারাপ্তে মুখশুদিধি বোধ হয়)।; চারি ভাষাতেই আছে)। রহি, রই-- 
অন্পপাক ও ভোঙন। রসইয়া, রন্ধুইয়া, | থাকি। (থাকিয়াছিলাম যেমন হয় না, 

রনথয়ে...ণ. (রসই+ইয়া)। অল্পপাক-; রহিয়াছিলাম তেমন হয় না। এখানে শুর 

কারী, প্রাঃ-রসুয়ে বামুন; পাচক। ৃ পন, ছিলাম। রহিয়াছি, রয়েছি, রহিব, 

(পাচকী-রজ্ুয়ে নহে, রীধনী বা! রইব, প্রায় অগ্রচলঃ হইতেছে)। রহা, 

রামী), প্রঃ রন্য়ের কার্ধ্য (চৈঃ ৮) রআ। রহিয়া-বসিয়া, রয়ে"বাসে_ 

রদ্ধন। ৃ অবসরকূমে, অল্পে অন্নে। 

রদদ-..য্য. (ফা* )। ভোজ্য দব্যাদি। | রহন... যয. (আ। বশ্ধক। (বাঁতে কদাচিৎ)। 
১০২ 
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রহস্ত...ষ্য. (স*-গোৌপনীয়)। গোপনীয় : লইতে হয়। কারণ শুটী পাঁকিলে সরিষা 
বিষয়, ছুর্বোধ্য বিষয় ; গোপনীয় কথাবার্তা, 
গোপ্য বিষয় লইয়! উপহাস। 

রহিত...ণ. (স* | স* রহ ধাতু ত্যাগ), বঞ্জিত। 
রহিম..'ষ্য, (আ*)। পরম-কপাময়, ঈত্বর। 

রাম রহিম..'ষ্য. ( সহচর শব্ধ )। রাম ও 

রহিম। রাম ভজি, কি রহিম ভর্জি--এই 

মত কি সেই মত ধরি এই চিন্ত। 

রা..'ষ্য. (স*রাৰ )। শব্ধ | মুখে রা নাই-_ 
নির্বাক । সব শিয়ালের এক রা-এক শব্ধ । 

প্রঃ-_পক্ষীগণ র! কাড়ে শুনিতে কর্কশ 

( কৃত্তিঃ লং); মুখে র| নাহি মারীচ ছাড়িল 

নিশ্বাস (কৃত্বিঃ অরং); আঁখির জলে পথ 

নাহি দেখি, মুখে না নিঃস্বরে রা (চঞ্ডীঃ); 

আর যদি কাড় রা বসন্তের মাথ। খা মদনের 

শতেক দোহাই (কবিকঃ)। রা-কাড়-"'ধাতু, 
(কাড় ধাতু দেখ । স* রাৰ+কুধাতু)। 
রাকাড়ি--শষ করি, কথ! কহি, গ্রঃ--এত 

বলিলাম রাঁকাড়িল না, পাখী রাকাঁড়ি- 
তেছে। রাকাড়া ॥ রাঁকাড়া-"'ধাতু, (রাকাড় 

ধাতু আস্তে)। রাঁকাঁড়ান। ॥ 

রাজ দেখ। 

রাই...ধ্য, (স+ রাধি-কা -: রাধি_রাই )। 
প্রীরাধিকা | (২) (স* রাজি-কা--রাজি--. 
রাই )। সরিষা দেখ। (৩) (স* রাজ-- 

রায়--রাই )। রাজযোগ্য ব! বৃহৎ গ্রঃ-- 

রাই বেল--বড় বেলী বা মল্লিকা । (হি 

রায় বেল )। দৃষ্টান্তে, রাই কুড়ায়ে বেল-” ূ 
ূ 
ৃ রাই সরিষ! বহু একত্র না করিলে বিফল 

তুল্য বৃহৎ হইতে পারে না, ক্ষুত্র সমষ্টিতে 

বৃহৎ। রাই পাকিলে ছাই--পাকিবার পূর্বে 

সরিষা গাছ উপড়াইয়া কিংবা কাটিয়! 

র 

ঝরিয়! পড়ে। ঢু 

রাউত, রাহৃত..'য্য. (স* রাজপুত্র_রাজপুৎ। 
ও* | ম*-অশ্বারোহী সেনা )। সৈশ্ত। 

রাউল...ষ্য. ( স* রাজ-কুল--(সম্মানে) রাজা। 

ম* রাউল-_রাঁজপ্রাসাদ । 

হি রাবল )। রাজা) যোদধ। | 

তু* দ্বেউল। 

রাঁও...ষ্য. (স* রাজন্ কিংবা! স* রাজ্--রাঁজ 

্রাঅ- রাও, রায়। হি" রাব)। রাজা, 

গ্ঃ--দেবরাও--দেবরাজ (অগ্রচলঃ)। 

রাথ...ধাতু, ( স* রক্ষ ধাতু । ম* রাখ, হিং ও, 
রথ ধাতু )। রাখি-_রক্ষাঁ করি, প্তঃ$--ষাকে 

রাথ সেই রাখে? পালন করি, গঃ--কথা 

রাখিল না, বনে গোরু রাখিত ; রেধ করি, 

গ্ঃ-রাগিলে তাকে রাখে কে, এখানে 

গাড়ী রাখে না; স্থাপন করি, প্রাঃ--এখানে 
বহি রাখ; উপস্থাপন করি, ৩$-_বেঙেক 
টাকা রাখে, বাজি রাখ, ব্ধক রাখা; 

সেবার্থে নিযুন্ত করি, গ1£- চাকর রাখা, 

বেশ্তা রাখা | রাখা । অসুখ রাখাস্ 

অন্থস্ব বোধ হওয়া । ভরস! গাখা-- 

ভরসায় থাকা । মনে রাখা, স্মরণ রাঁথা-__ 

বিস্বৃত না হওয়া । রাখনী-'ষ্য, (স* 

রক্ষাপত্বী )। রক্ষিত! (বিবাহিত! নহে) 

স্ত্রী। রাখা..ধাতু. (রাখ ধাতু আস্তে )। 

রাখান1॥ রাখাল...য্য. (সং রক্ষপাণি। 

কিংব। বা* রাখা +আল। হি* রখবালা। ও" 

রখু-আল। তু* বাগাল)। গবাদি গশু' 

রক্ষক, ১-_গাঁতীর রাখাল (চৈঃচ:)। 

রাখালি-..ফ্য. রাখাল +ই)। রাখালের কর্ম। 

রাখী..'যা, (সৎ রক্ষা রক্ষী হইতে )। 

ক্ষার শ্রাবণ: পুর্ণিমার ভগিনী দার 
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“জাতার হস্তে হরিদ্রান্ত হথ্র-বন্খন। রাখী- 

। 

পরম্পর প্রীতি রক্ষার অভিপ্রায়ে হস্তে স্ত্র : 
বন্ধন। 

রাখাঁল-শস।: "ব্য. 

রাখাল )। মাকাল দেখ। 

রাগ .'ষ্য (স* রন্জ ধাতু রঞ্জন হইতে। রাগস্ত, 
মাংসর্যে লোহিতাদিযু ক্লেশাদাবন্ুরাগে চ 

গাণ্ধারাঁদৌ নৃপেইপি চ--মেঃ)। অনুরাগ, 
প্ঃ-্রাগ-বিরাগ ; সন্তোষ, .৪ঃ--ভোগ- 

রাগ; কৌধ, মাৎসর্য; তীব্রতা; রঞ্জক 

দ্রব্যাদ্দির তীব্রতা, ও: সরিষা-তেলের 

রাগ কমে কমিয়া যাঁয়, দইর রাগ দেখিয়া 

দই বসাইঠে হয়' (উৎসাহ হইতে) 

চাঁলের বকৃতা, গ্ঃ-- খড়ের চালে রাগ না 

দিলে জল কাটে না; রাগরাগিণী (দেখ)। 

রাগ-দ্বেষ''ষা, (স* | সহচর শব্দ)। 

মাতসর্য ও দ্বেষ। রাগ না চণ্ডাল...কৌধে 
লোকে চগ্ডালের যোগ্য কর্ম করে। রাগ 
পড়া, রাগ সামলানা, রাগ করা, রাগ 

( মহাকাল -- মাকাল-_- 

1 
1 

| 

ৃ 
৷ 

| 

| 

] 
[ 

| 

] 

] 
1 

। 
॥ 

1 

র 
1 

1 

| 
ৰ 
| 

হওয়া, ইত্যাদি ধাতু দেখ । রাগত... : 
ণ, (স* রাগিত)। কুপিত। রাগী 

'*প (স* রাগিন্)। কোপন। রাগ 

“ধাতু (রাগ শব্ষ হইতে। ও" রাগ ধাতু। 
হি" মতে নাই)। রাগি-_কুপিত হই। 

রাঁগা ॥ রাগা'' "ধাতু (রাগ ধাতু আস্তে )। 

রাগানা ॥ রাগ-রাগিণী-''ষ্য. (স* রাগ, 

স্ত্রী রাগিণী। গানে চিত্ত রঞ্জিত হয় বলিয়া 

গানের রাগ)। তাললয়-সম্লিত শ্বর- 

বিস্তান। প্রাচীন গীতবেত্তার৷ তৎকালে 

প্রচলিত স্বরবিন্তাস ছয় মুখ্য ভাগে ভাগ 
করিয়াছিলেন। এই ছয় মুখ্য ভাগের 

নাম রাগ। শ্রত্যেক রাগ কেহ পাঁচ কেহ 

ছয় ভাগ করিয়! এক এক ভাগকে রাগের 

্্ী কল্পনা! করিয়া রাঁগিনী নাম দিয়াছিলেন। 
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী--ইহ! চলিত 

গণনা। কিন্ত, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে এই 
সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে। অনেক 
পুরাতন বাগ বা রাগিণী লুপ্ত কিংব! পরি- 

বর্তিত এবং অনেক নূতন রাগিনী প্রবর্তিত 
হইয়াছে। এক মতে ছয় রাগ এই,__ 

ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, খ্রী, 
মেঘ; অন্য এক মতে,_- শ্রী) বসস্ত, পঞ্ম, 

রব ( ভৈরব), মেঘ, নটনারায়ণ; অন্য 

এক মতে,--মালব, মল্লার, শ্রী, বসন্ত, 

হিল্লোল, কর্ণাট। হিন্দোল ও হিল্লোল 

এক হইতে পারে। আজিকালি কৌশিক 

রাগ শুনিতে পাওয়! যায় না। সঙ্গীত- 

দামোদর মতে, মালব রাগের রাগিণী ধানসী 

(ধনশ্রী ), মালসী (মালশ্রী), রামকিরী, 

সিশ্ধ,ড়া, আশাবরী, তৈরবী। বোধ হয়, 
মালব ও ভৈরব রাগ এক। মল্লার রাগের 

রাঁগিণী বেলাবলী, পুরবী ( পূর্বা), কানড়া, 
মাধবী, কোড়া, কেদারিক।. মাঁধবী ও 

কোড়া রাগিণী অধুন! শুনিতে পাওয়া যায় 
না। শ্রীরাগের রাগিণী গান্ধারী, শুভগা। 

গৌরী, কৌমারী, বেলোয়ারী, বৈরাগী। 

ইহাঁদের মধ্যে গৌরী ও বেলোয়ারী প্রচলিত 
আছে। পূর্বকালে গাণ্ধার রাগ প্রসিদ্ধ 
ছিল। বষস্ত রাগের রাগিণী তুড়ী, পঞ্চমী, 
ললিতা, পঠমঞ্জরী, গুজ্জরী (গুর্জরী), বিভাষা । 
প্রাচীন এক মতে পঞ্চম রাগ ও বসস্ত রাগ 

পৃথক ছিল। হিল্লোল রাগের রাগিণী মায়ুরী, 

নীপিকা, দেশকারী, পাহিড়া (পাহাড়ী) 
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বরাড়ী, মোরহাটা। মায়ূরী, মোরহাটা 
বর্তমান কালে অক্তাত। কর্ণাট রাগের রাঁগিণী 
নাটিকা (বা নাটা), তৃপালী, গামকেলী, 
গড়া, কামোদা, কল্যাণী । নাটিকা ও গড়া । 
রাগিণী অপ্রচলিত হইয়াছে । যে-সে রাগিণী 
যখন-তখন গাইবার বিধি ছিল না। 

সঙ্গীত-দাঁমোদর মতে, বিভাষা ললিত! 
কামোদা পঠমঞ্ররী রাঁমকিরী রাঁমকেলী । 

বেলোয়ারী গুজ্জরী দেঁশকারী শুভগ। পঞুমী 

গড়া তুড়ী ভৈরবী কৌমারী--এই | 
রলাগিণী পূর্বাহে গেয় | বরাড়ী মাযুরী। | 
কোড়! বৈরাগী ধানসী বেলাবলী মোরহাটা . । 

এই ৭ রাঁগিণী মধ্যাহকালে গেয়। | 

গাণ্ধারী দীপিক! কল্যাণী পূরবী কানড়া : 
শারৰী গৌরী কেদারী পাহিড়া মামূরী 

| 
মালসী নাটা ভুপালী সিশ্ধুড়া_-এই ১৪. 
রাগিণী সায়াছে গেয় ৷ রাগ সম্বণ্ধে এমন 

বিধি ছিলনা। কিন্ত, বর্ষাকালে মেঘ ও. 

মল্লার? প্রীপঞ্চমী জজ ্ রীকৃষ্ণের জন্মোৎ-। 

সব পর্যস্ত বসন্ত; ইত্যাদি এইবুপ বিধি 

ছিল। কিন্তু হৃপাজ্ায় ও রঞ্জামঞ্জে কালদোষ 
হয় না। করুণ! আনন ও বীররস--এই 

রলভাগেও রাগরাগিণীর বিভাগ ছিল। যথা, 

বেলাবলী, পাহিড়া॥। ললিত প্রভৃতি 

| 

| 

| 

করুণাংশ, আশাবরী বিভষা পুরবী প্রভৃতি 

বীরাংশ, ধানসী ভৈরবী কামোদা প্রভৃতি 

আনন্দীংশ (শব্বকল্পঃ)। এই বিবরণ হইতে 

বোধ হইৰে যে, মানব-চিত্ের রস অনুসারে 

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর কল্পনা হইয়াছিল। 

খতৃভেদে এবং দিবসের কালভেদে যেমন 

দেহের বাঁত-পিত-কফের নুনাধিক্য হয়, 

্বভাববশে চিত্তের ভাবেরও ইতরবিশেষ | 

হয়। শৃঙ্গারাদি রস মুখ্যঙ্ঠঃ ছয় বলা যাইতে 
পারে। ভৈরব এমন সংস্কত নামের মহিত 
গানের ভাবের এঁক্য না থাকিলে নাম 
অনর্থক | দেশবিশেষের প্রচলিত সুর ব 
সবরবিম্তাস রাগিণীর নামে শ্রকাঁশ আছে। 
গর্জর হইতে গুর্জরী, কর্ণাট হইতে কর্ণাটা 
ও কানড়া' নাম হইয়াছিল। ইদানী এই- 
রূুগে বোধ হয় সুরাট হইতে দুরাটা, কলিঙ্গ 
হইতে কালাংড়া রাগিনী হইয়াছে। উত্তর. 
পশ্চিমাঞ্চলের কাহার জাতির নৃত্য-গীত 
হইতে কাহারবা-_কাহার্ব! রাঁগিণী হই. 
যাছে। বঞ্জালী নামে এক রাগিণী আছে। 
বঙ্গাল দেশ (বাঙ্গালা ) নাম স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যাইতেছে। এইন্প, ভাটিয়ারী। 
বিখ্যাত গীতজ্ঞের নামে কতকগুলি রাগিতীর 
নাম হইয়াছে । বোগণদাদের কালিফ- 
রাজত্বদময়ে সঙ্গীতচর্চ। ছিল। সে সময়ে 

ইবন্জমী, ইবন্ স্থুরেজ আলাইয়া প্রভৃতি 
গীতকলাবিৎ ছিলেন । সেই ইবন হইতে 
ইমন রাগিণী, আলাইয়া হইতে আলাইয়া 
রাগিণী প্রচলিত হইয়াছে। তেমনই 
বাউলের সুর, মধুকানের সবুর, রামপ্রসাদী 
স্থর প্রভৃতি কয়েক সুরের বা রাগিণীর 
উৎপত্তি হইঙ'ছে। 
বাঙ্ালাতে চলিতভাঁষায় রাগ-রাগিণী 

শবগ্রয়োগে গ্রভেদ নাই । সংস্কৃত ললিতা 
বিভাষ কামোদা প্রভৃতি চলিত ভাষায় 
ললিভ বিভাঁষ কামোদ গ্রভৃতি হইয়াছে। 

হিনুদ্থানী গায়কের ভাষাগুণে কয়েকটি 
পুরাতন লাম বিক্কৃত হইয়াছে। যথা, 
উভৈরব--উভৈরো, যোগা--যোগিয়া, মালব 

--মারোয় ()। কতকগুলি রাগিণীর নাম 
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-ফাণ তার্থ-বিবাহ; বাহার--ফা*, অর্থ 
বসন্ত খত । যে সকল রাগিণীর ঠাট নির্দিষ্ট 
হয় নাই। সে সকলের নাম জঙ্জালা। 
এখানে ৮ কৃষ্ধধন-বন্যোপাধ্যা-কৃত 

গীতন্ত্রসার নামক বহুশ্রমসিদধ পুস্তক 
হইতে শ্রচলিত রাগরাগিশীর সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওয়! যাইতেছে | 

এই তিন ভাগে ফাবতীয় রাঁগিণী ত্তন্ত, 
হইতে পারে। যে রাঁগিশীতে সারিগামাদি 
সাত থর লাগে তাহা সম্পূর্ণ, যাহাতে 
ছয়টি লাগে তাহা খাড়ব, যাহাতে 
পাঁচটি, লাগে তাহা ওড়ৰ। সারিগামাদি 
সুর ঠিক থাকিলে প্রকৃত, ঠিক না! থাকিলে : 
বিক্কৃত। কোমল ও কড়ি ভেদে বিকৃত 
সুর দ্বিবিধ। অতএব রাগিমীবিভাঁগ এইরূপ! 
দাড়াইতেছে,_ 

১) পণম্বরা (ওড়ব) . প্রন্কত 

৷ বিকৃত 

২) ষটুম্বরা (খাড়ব) : প্রর্কৃত 
ূ চা 

৩) সপ্তন্বর! (সম্পূর্ণ) 

| ঞ কোমল 

ূ কোমল ও কড়ি 

কি 
কড়ি ও কোমল জানাইবার- নিমিত্ত সুরের 

মাথায় ও নীচে ঠীড়ী দেওয়া যাইতেছে । 

ফারদী হইতে আসিয়াছে । যথা, সাঁহানা | 

মপূরণ, 
থাড়ব (স* ষাভব ), ওড়ব (সং ওডব), ! 

| ৮$৩ ] 

কাল একই, রা্রি গ্রথম গ্রহর ; যে সকলে 
গনি কোমল, দে সকলের কাল রাত্রি 
দ্বিতীয় প্রহর) ইত্যাদি। কয়েক স্থলে 
ব্যভিচার দেখা যায়। হয় ত কৃষ্ণধন বাবুর 
ঠাট-নির্দেশে কিংবা রাগিমীর কাল-নির্দে্শে 
দোষ আছে। দৃষ্াস্ত্ববূপ, কৃষ্ণধন বাবুর . 
গীতনথত্রসার (১), সৌরীন্্মোহন ঠাকুরের 
নত্কষেত্রদীপিকা (২), এবং শ্ত্রীজ্যোতিরিক্র- 
নাথ ঠাকুবের স্বরলিপিগীতিমাল! (৩) তুলন! 
করুন। ছায়ানট...(১) সম্পূর্ণ ও প্রকৃত) 
(২) নি বর্জিত) (৩) সম্পূর্ণ কিন্ত, 
ম ম।। জয়জয়ন্তী..(১) সম্পূর্ণ কিন্ত, 
গ।গনি।) (২) ) সম্পূর্ণ কিন্ত, গ।গমি।ও 
(৩) সম্পূর্ণ কিস্ত, নি। নি। বেহাগ... 
(১) রিধ বর্জিতি কিন্তু মম (২) সম্পূর্ণ 
কিন্ত, মম।). (৩) সম্পূর্ণ কিন্তু নি। নি। 
যদি ছায়ানটের ঠাঁটে মম। থাঁকে, তাহা 
হইলে তাহার কাল রাত্রি প্রথম প্রহর হয়। 
কষ্ধন বাবু এই কাল দ্রিয়াছেন। যাহা 
হউক, উপরের তিন সৃষটান্ত হইতে দেখা 
যাইবে, রাগিণীর বূপবিষয়ে নানা মুনির 
নানা মত আছে। কেহ কেহ রাগিণীর 
গাইবার কাল মানেন নাঁ। ইরা যনে 
করেন প্রযত্ব দ্বারা শ্রোতার চিত্তে যখন- 
তখন যে-সে ভাব উৎপন্ন করা যাইতে 
পারে। তথা'প ত্বভাব আছে। যাহা 
হউক, এখানে যাহা দেওয়! যাইতেছে, 
তাহ! এক মত মাত্র । 

তালিকাগুলি দেখিলে বোধ হইবে, অধি- | ক। প্রস্রা প্রকৃত 
কাংশ রাগিণীর স্থরে অর্থাৎ বূগে ও কালের _ম নি| ভুপালী রাত্রি ১ম প্রহর মধ্যে অন্ধ আছে। ইমন ইত্যাদি যে: _-গ ধ | বৃন্াবনী 
সকল রাগিণীতে কড়ি ম লাগে, সে সকলের | সারঞ্জ দিবা ২য় » 



খ। 

গ। 
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বিকৃত : | 

_রিপ+ঁম। | হিলোল রাবি ২র, ওর প্রহর 
-রিধমম। | বেহাগ » 2 | 
-রিপ+গ! ধানি। | মালকোশ » ২য় » ূ 

ষটন্বর! প্রকৃত ূ 
_ম[ দেশকার দিবা ১ম রঃ 

স্ধ | মেঘ রাত্রি ১ম,২য়, 

বিক্কৃত 

_পশরি। | পথম দিবা ২য় গ্রাহর 
ললিত রাত্রি পর্থ , | 

সোহিনী » ৩য়, ৪র্থ ,. 

-প+রি।ম।। আয়ত্ত দিবা ঘর্থ, 
পুরিয়। », 0০১ ূ 

মারোয়। » 4 

-_-প+রি। মম। | বসন্ত রাত্রি ১ম ২য় » 
_-রি+নি। নি | বেহাগড়া % ৩য় ৮» ৰ 
স্বর | 

প্রকৃত | আলাইয় দিবা ২য় প্রহর 

কোকব » ১» » 

দেবগিরি » » 

নট রাত্রি১ম », 

ছায়ানট 5১ ঞ 59 ূ 

মারু 29১১ ১ 

লুম্ উন 

গ /* সপ্তশ্বরা কিত্ত। এক শ্বর কোমল 
নি। ! কামোদ রাত্রি ১ম শহর 

বিঝিট ৯ তয় ঠ্ট 

গ % সপন্বরা কিন্ত, ছুই শ্বর কোমল 

গ। নি। ! আড়ানা রাত্রি ২য় প্রহর 

ৰ কানাঁড়া » ১ম,২য় 

গৌড় » ২য় 

পঠমঞ্জরী » ১ 

বাগণ্ী ১ , 

ৰাহার » 

মিয়ামল্লার ১. ১ 

সাহানা » % 

সিধ। » » 
ূ সিদ্ধুড়া » ১ম, ২য় 

টির পসিরু :.. ও 

রি।ধ,: কালাংড় দিবা ১ম 

| বাঙ্গালী 2 

ভাটিয়ারী এ , 

| যোগিয়া » ৯ 
গ ৩ সপ্তশ্বরা কিন্ত; তিন স্বর কোমল 

গ। ধ। নি। | মালকোশরাত্বি ২য় 

দরবারী কানাড়া » 
গ।* সপ্তশ্বরা কিন্ত, চারি শ্বর কোমল 

রি গ।ধ নি। আশাবরী দিবা ২য় 
গাণ্ধারী , 

গুর্বী  » 

তোড়ী * 
ভৈরবী ১ম, 

5) 

5 

গ/* সপ্তশ্বরা কিত্ত, এক কোমল স্বর অধিক 

গার এ. ২য় 

জিল্ফা » * 
| তিশ্লনককা মোদ, ॥ 

পরশে ৮.» 
| নিসাসাঙগ ++ 



| ৮১৫ ] 

সপ্তশ্থরা কিন্ত, এক কোমল হর অধিক 
». নিন খাম্বাজ রাত্রি ১ম, ২য় প্রহর 

পাহাড়ী »  » ৬ 
মল্লার ঞ % ৯ 

সুর » ১মহ২ল্স) 

শুরবেলাবলী », টম ১, 
সরফর্দা দিব ২য় 

সার ॥.% 5 

গ। সপ্তশ্বর! কিস্তু, ছুই কোমল ম্বর অধিক 

গ। নি।  জয়জয়ন্তী রাত্রি ২য় » 
ভীমপলাণী দিব ৩য় » 

দেশাক রাত্রি ২য় » 

বারৌয়া রাত্রি ১ম, ২য় » 

গ।৬* সপ্তশ্বর। কিস্ত, তিন কোমল স্বর অধিক 
রি। ধ। নি। | রাগকেলী দিবা ১ম $) 

গ॥* সপ্স্বরা কিন্তু, চারি কোমল বর অধিক 

রি। গ। ধ। নি। ৃ  খট দিব ৯ম 2 

গ1/* সতস্বর! কিস্ত। কড়ি ম 

মশঁম। | ইমন্ রাত্রি ১ম প্রহর 
কল্যাণ ৪:৮৪ 

গ।%, সতবম্বরা কিন্ত, কড়ি ম অধিক 

ম৷ | ইমন কল্যাণ 
কেদারা 

হাত্থীর 

শঙকর। 

শঙ্করাভরণ » 

হাম (ফা* শাম?) » 

গৌরসারঙা দিবা ২য় 

বেলাবলী 

59 

52 

59 

5 

০৫ ঞ৯ 

গ|৩০ সপ্তস্বর! কিন্ত; কড়ি কোমল 

রি। ম। ধ৷ | পরজ রাত্রি ২য় প্রহর 

র জয়ন্তী দিবা ৪র্থ » 
ৃ ধনস্তী 8 
| শ্রীরাগ ৮. 4 

গ &০ সপ্স্বরা কিন্ত; কড়ি কোমল 

1 রি।ম ম।ধ। | গৌরী 8.8 
ূ ললিলা গৌরী,» » » 
ূ পূরবী.» ৮» ৯ 
গ ৮ সপ্স্বরা কিন্তু, কড়ি কোমল 

রি। গ, ম ম। ধ | মুলতানী দিব। ৩য়, ৪র্থ » 
এই সংক্ষিধ আভায হইতে দেখ! যাইবে 

যেসাত সুর লইয়। বহু বহু রাগিনী স্ষ্ট 

হইতে পারে। এক ছুই সুর বর্জন করিয়া, 
এক দুই সুর কোমল করিয়া, এক ছুই 

সুর কড়ি করিয়৷ রাগিণীর বুগভেদ 
করিতে পারা যায়। রিগধনি কোমল 

এবং ম কড়ি হইতে পারে। তথাপি 

একই সখের আধিক্যে, এক ছুই সুরের 

৷ গৌনবুন্তে, এক ছুই সুরের ক্মসম্থণ্ধে অগণ্য 
রাগিণীর স্থষ্টি হইতে পারে। (স্থর দেখ)। 

 রাগী--্য, (স*)। মারুয় ( দেখ )। 
৷ রাঘব...ফ্য. ( স*--মহামীনতেদে__মেঃ)। 

বৃহৎ মত্হ্তবিশেষ (হাঙর 1)। রাধব 

ৰোআল--বৃহৎ বোআল মাছ, যা অন্ত 

মাছ গ্রাস করে) উপমায়, অর্থগৃর | 
রাঙ্গা, রাং...ষ্য. (স' রঙা । অন্ত নাম ৰঞ্জা)। 

শ্বেতবর্ণ কৌমল ধাতুবিশেষ (07)। রাং- 
বীল...যে ঝাঁলে রাং ধাতু আছে ( ৪০% 
901091)। রাংতা.''ষ্া. (সং রঞ্জ-পত্র )। 

রাষ্তা ধাতৃ-পত্র (00 011 )। 

| 

| 

। 
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রাঙ-চিতা। রাং চিতা...ষ্য. (রঞ্-চিত্র হইতে ৃ রাজ-সিংহাসন ৷ রাজ-ট্রবার..'ষা, (সং 
:* -বা" রচিত। স* রন্তচিত্রক নহে। চিতা! রাজন্+ফা* দরবাঁর)। রাজসভ] | রাজপুত 

দেখ)। নুহি-আদি বর্গের সোজ| ক্ুপ ] "যা, (সং রাজপুত্র )। ক্ষত্রিয় 
বিশেষ (86011800909 (10151709101- র জাতিবিশেষ | ত্র রাজপুতনী 
৫99 )। দেখিতে হরিতবর্ণ ছড়ীর মতন। | রাপুতানা...ফ্য, (সৎ. যাজপুন্স্বান)। 
এ কারণ গ্রামে প্রায় বেড়া হয়। কিন্তু 

কমে বন হুইয়৷ পড়ে। পাতা! একোস্তর, 

ফুল আরম্ত, আকারে ঘেম চটী ভূত! । এই 

ভারতের রাজপূত-পীধাম, প্রদেশবিশেষ | 
রাজবংশী: .ব্য( সং.. রাজ )। মূলা 
'রীজবংশে জাত। হিমু জঁভিবিশেষ। তরী 

গাছের ক্ষীর লইয়া বালকে বৃদুবুদু খেলে। 
বুদবুদে নানা বর্ণ দেখ! যায় বলিয়! নাম। | 

ও* নাম ক্ষীরসমুদ্র-শ্রচুর ক্ষীর আছে 
বলিয়া । কিন্ত, বিদেশী গাছ। | 

রাঙী...ণ. (রগাঁ+অ|। তু সং রাগ। লাল: 

২ দেখ-)। লোহিতবর্ণ। রাষ্জা আংলু..' | 

, আলু দেখ। রাজা.'"ধাতু, রাঞ্জাই_- 
»ব্র্তবর্ণ করি। রাঙানা॥ রাগী... ষ্য.. 

,বাঙ্গা+ঈ )। রন্তবর্ণ) রাজা গাই। 
রাজ..'য্য, (স* রাজন )। সমাসে.শবের প্রথমে ধাতু )। রাঞজি-_দীপ্তি পাই, শোভ। বিস্তার 
-বষিলে রাজ থাকে, অর্থে রাজার। ! করি। (পদ্যে)। 

রাঁজ-অধিকার, রাঁজ-আ্তা, রাজ-কর, রাজ- | রাজ, রাজমিন্ত্রী'''ষ্য. ( গৃহ রঞ্জিত করে বলিয়া 

. কার্য, রাজ-ছত। রাজ-জোটক, রাজ-দগ, : রাগ? রাজগৃহ+মিন্ত্রী হইতে? কিন্ত, হি" 
'রাজদূত, .রাজ-প্রোহ, রাঁজ-দবার, রাজ-্ধর্ম। | ও*রাঁজ। প্রাচীন বা* নাম থৈ-কর_ 

রাজ-ধানী, রা-নীতি, রাজ-পথ, রাজ-ভোগ, স্বপতিকর)। ইট পাথর গঁখিয়। গৃহ- 
'রজ-মুদ্রা, রাজ -যক্ষ্। রাজ-যোগ, রাজ-লক্ষ্মী, ূ নির্মাণকারী, পঃ--কিবা বা দিঞা অমিয়া 

. রাজ-বংশ, রাঞ্-শাসন, রাজ-সথয়, রাজ-স্ব, ! ছানিয়! গড়িল বা কোন রাজে (চণ্ডীঃ)। 
, রাজ-হংস, রাজ-হস্তী গ্রভৃতি বহু বহু শব : রাজা..'য্য. (স+ রাজন্--রাজ। | কিংব! স* 

সংস্কত| রাজগি''ষ্য, (স+* রাজন্+ | রাজক)। ভূ-্বামী; জমিদার? ইংরেজ-রাজ- 
তু্কী গী--ভাব )। রাজ্য। রাজ-জোটক... ৷ প্রদত্ত উপাধিবিশেষ। রাজা"'নৃপতি; সতী 

রাণী । রাজা-উজীর'..ফ্য. ( উ্জীর দেখ)। 

রাবংশিনী। রাজযাণী.. যা. ( সং রাজন্+ 
রাভী)। রাণী, রাজমহিষী। রাজসাপ... 
ব্য, (সং রাজসর্প)। ব্বিষধর সর্গবিশেষ 
(80788183  98018603 )| কৃষ্তবর্ণ 

দেহে পীতবর্ণ শাখা থাকায় এক 
নাম শঙ্িনী বা শাখিনী। জিহ্বা মুৃংসবর্ণ, 
ঠোঁট গলা পীতবর্ণ, লেজের অগ্র মোটা। 
চারি হাত পর্যস্ত দীর্ঘ হয়। রাজহাস 
"ছাল দেখ । রাজ ''ধাতৃ, (স* রাজ 

] 
রা 
] 
] 
] 
] 

,ষ্য. (সঃ) | বিবাহে বর-কন্তার জ্যোতিষিক | 

শুভ যোগ বিশেষ। রাজ টিক!...য্য. 
(সণ রার্মতিলক)। : রাজা-হুচক তিলক। 
রাজ তন্তু "'য্য. (স' রাঙ্জন্+আ' তথ্ত )। 

রাজ! ও মন্ত্রী। রাজ/-উজীর (গ্রা* রাজা- 

রুজীর) মারা--পুরাতন রালা-মনত্রীচরিত 

লইয়া. বুথ! গল্পে কালক্ষেগ কর! । রাজাই'.. 



ষ্য. (রাজা +ই। হ*)। রাজত্ব (ভাঁঃ) 
রাজ।-প্রজা'''ষ্য. (স*। প্রতিচর শব )। 

রাজ! ও প্রজা । রাজা-রাঁজাড়া, রাজা- 

রাজড়।..'যা. ( স* রাঁজ14রাজন্ক | হিৎ 

রাজবাড়া-_স* রাজন্1+স* বারম্-হিন্দ 

রাঁজ! সমূহ )। রাজা ও রাজন্ত । রাজার হাল 
.**( হাল দেখ)। রাঁজযষোগ্য অবস্থা। 

দৃষ্টান্ত, রাজার হাল স্বর্গে বয়__রাজার 
লাঞ্জালও ন্বর্গে গেলে ভূমি কর্ষণ 

করে। 

রাজি.''ণ. (আ* রাজী)। সম্মত। নিঃ-- 

নারাজ । নেম-রাজি, নিম-রাঁজি.''ণ. (সং 

নেম, ফাঁ* নিম_অর্ধ)। অন্ন সম্মত, প্রায় 

সম্মতু। রাঁজি-নাম।.'ষ্য. সম্মতিস্থচক পত্র । 

রাজ্য...ষ্য. (স*। গ্রা* ও* আসা* রাইজ )। 

রাজকর্ম; রাজাধিকৃত দেশ। রাঁজ্যপাট 

'-“যা, (স* পট-রাজ দিংহাসন)। রাজ্য ও 
রাজাসন ( অতএব প্রায় সহচর শব্দ)) 

রাজ্য । 

বাঁড় .'ষ্য, পণ. (স* রাটি_যুদ্ধ__হেমঃ। ই 

লোপে রাট-_রাঁড়। হি* রাঁড়-_যুদ্ধ, ঝগড়া | 

রাঁড় হইতে রাড়,য়া, রেড়ো। স* রাষ্ট্র হইতে 
রাঢ়, রাট়ীয় ; এবং রাঢ় হইতে রাুয়া_- 

রেছো হইতে পারে। কিন্তু, রাঁ় হইলে সব 

অর্থ আসে না । ও* রাঁট, ম* রাঁঠ রাণ্ট-_ 

অসভ্য। রা দেখ)। কলহকারী, 

দন্দপ্রিয়। গ্রাঃ-ব্যাধ গে! হিংসক রাড় 

( কবিকঃ)। রাঁড়'চোয়াড়,'-ষ্য. (রাড় ও 

চোয়াড়--চোয়াড় দেখ । সহচর শব)। 

ন্বপ্রিয় ও বর্বর জাতি, প্রঃ আমার 

দেশের কাকড়! রাড় চোয়াড়ে থায় (কবিকঃ)। 

রাঁড়'চোয়াড়ি,'ষ্য. কলহ, বাঁক-যুদধ, অশিষ্ট 

জাতি। (রাঁঢ়ের চোয়াড়, রাঁটের বারি র্ঘ 

ঠিক হয় ন|। পূর্বকালে (এবং অন্যাপি ) 
উত্তর ও পশ্চিমে রাঢ়ে কোল সাঁওতাল 
জাতির বাস ছিল। বাঁকুড়াজেগায় নাওতাল 
যত, বাগদি তত। পূর্বকালে বীরভূম জেলায় 
বহ্ বর্বর জাতি বাস করিত। কিস্ত কোল 
সাওতাল শ্রভৃতি জাতি অসভ্য বর্বর হইলেও 

হিংসক ও কলহকারী দেখ যায় না। অন্য 

পক্ষে বাঁগদি জাতির শৌর্য্য ও বীরত্থ 
গ্রসিদধ ছিল। চোহান হইতে চোয়াড় 

হইলে এখানেও সেই গুণ)। রাড়য়া, 
রেড়ো.'ণ. অশিষ্ট, অসভ্য । 

বাড়-..ষ্য. (স* রগডা)। বিধবা) বেপ্তা । কড়িয়া, 

কড়ো বড় ''কন্তাকালে বিধব। হইয়াছে 
যে। রীড়-বাজি-"'য্য. বেশ্তাসন্তি। রীড়- 

বাঁলতী...ণ. (বালপুত্রী--বাল্তী )1 বিধবা 
ও বালপুত্রী কিন্ত; অবীরা, নিরাশ 
অবীর! ৷ বাঁড়ের পু'জি..'অবীগ বিধবার 

মূলধন । অবীর! যেমন তাহার মূলধন সবত্বে 
রক্ষা করে, তেমন। রীড়া...ণ. (সং রগ্ডক)। 

বাঝা, প্রঃ-রাড়া গাছ। রাড়ী..ষ্য, (ড় 
+ছী)। বিধব। ( নিন্দার্থে, গালিতে )। 

রাঁ়, রাঁড় ''ষ্য. (স* রাষ্ট্র, গঞ্জরাষ্বী হইতে 

রাঢ়। নিরুপম| রাটা-পুরী-স*। সৎ রাট1-_ 

শোতা-_মেঃ)। গঞঙ্জার পশ্চিমন্িত গ্রদেশ। 

গুরাতন জৈন গ্রন্থে বর্তমান বীরভূমি অঞ্চল। 
পূর্বকালে এখানে অনেক বর্বরের বাস ছিল। 

তিন শত বত্সর পূর্বে চৈতন্ত-চরিতামৃত 

্রশ্বে, “গৌড় বঙ্গ রাঢ় উতৎ্কলাদি দেশে 
গিয়।”-_গৌড়--বর্তমাঁন উত্তরবঙ্জী, বঙ্গ__ 
পূর্ববঙ্গ ও পূর্বদক্ষিণ বঞ্জা, রাড _পশ্চম- 

৯০৩ 
ঙ 
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বঞ্জা। রাড ও বঞ্জ মিলিত হইয়! 

এখনকার বাঙ্গালা দেশ। ছুই শত বৎসর 

পুর্বে ভারতচন্দ্রে, “লম্বর আসিত সঙ্গে শব 
হৈত রাঁট়ে বঙ্গে” রা উত্তর ও দক্ষিণে 

বিস্ৃত। বর্তমান বর্ঘমান জেল! হইতে 

উত্তর ভাগ উত্তর-রাঁট, দক্ষিণ ভাগ দক্ষিণ- 

রাড়--ইহাই প্রসিদ্ধ । রাঢ়ীয়, রাটা-..ণ. 
(স* রাডীয়)। রাঁট়দেশীয়, পাঃ-_রাটী শ্রেণী 
ব্রাহ্মণ । 

যাণা...ষ্য. (রাণী দেখ । রাণক--বল্লাল সেনের 

তাত্রশাসনে | ও” রাগ )। রাজপুত 2াজা। 

্ত্রীণ রাণী । 

রাণী...ষা. (স* রাজী-রাজ্ঞী-_রাঁভপী__ 

রাণী। বোধ হয় রাণী শব্ধ হইতে রাপক-_ 
রাণা)। রাজমহিষী; দেশের রাজাস্বানীয়। 

নাঁরী। পু* রাজ! | গ!টরাণী...পটমহিষী | 

রাঁত..'রাতি, রাত দেখ। 

রাত! -'৭. ( স* রন্তু । হি* রাত1)। রত, রত্তৃ- 
বর্ণ, গ্রঃ--(কবিকঃ), অতি শোভা করে 

যেন উভপল রাতা৷ (মাঃ)--রন্তু উৎপল । 

রাতাবী-.'ণ. (? রক্তুবর্ণ+আভা--আব ?)। 

মিষ্টকবিশেষ, ছেনার সনদশবিশেষ । 
রাতি, রীত, রাত্তি, রাত্তির, রাত ..ফ্য. ( স* 

রাত্রি। রাঢ়ে গ্রা* প্রারৃত-্রাত্তি। ইহা 

হইতে রাঁতি--রীত। নদীয়ায় রানির রাত 

অশুদ্ধ । রাঁতে-_রাড়ে গ্রা' রেতে )। শত্রি। 
অঁধার রাঁত...অণ্ধকাঁর রাত্রি। জোন 

রীত..'জ্যোৎনাধুত্ত রাত্রি) সীঝ রীত... 
রাত্রির আরন্ত-সময় | ভারী রীত...গভীর 

রাত্রি, মধ্যরাত্রি। ভোর রাঁত..'রাত্রির 

অরসানসময় | সারা রীত..'সর্বরাত্রি। রীত 

পোহান!'''রান্রি গ্রভাত হওয়! | রাত ঝা- 

রি 

ঝা করা--গভীর রাত্রি হওয়া যখন ঝিলী- 
রবে চারি দিক্ পূর্ণ থাকে । রীতকে দিন 

করা-মিথ্যারুপ রাত্রিকে সত্যবূপ দিন 
প্রতীয়মান করা) রাত্রিকাঁলে করণীয় বাঙ্গ 
দিবায় করা। রীত দিন হওয়া--বিধাতার 
বিধান চলা যেমন রাত্রির পর দিন, দিনের 
পর রাত্রি হওয়া | রীঠ-ভীৎ...ফ্য, (রারি- 
ভীতি )। রান্রিকাল যে সময়ে ভীতি জন্মে। 
রাত-কানা...ণ. রাত্রণ্ধ, রাত্রিতে যে ভাঁল 
দেখিতে পায় না। রা্া-রাতি...রানতির 
মধ্যে। 

রাতুল''"ণ. (স* রক্তো্গল হইতে। রাত। 
দেখ )। রন্তৃবর্ণ, প্রাঃ রাত্রি দিন রাতুল 
চরণ বাঞ্ছ। করি (মাঃ)। 

রাতি (গ্রাণ)-.'রাতি দেখ। 
রাত্রি, রাত্র-''ষ্য. (স*রাত্রি)। রাতি। রাঙি- 

বাস.''রাত্িকালে বাস, এগঃ--চোরের 
রাক্রিবাঘই লাভ--অন্যের গৃহে স্থিতি) 
রাত্রিতে পরিহিত বন্ত্র। রাত্রিবাঁসের ধুতি .. 

এখানে বাস--বস্ত্র, রাব্রিকালে পরিধেয় 
বন্ত্র। সুতরাং ধুতি শব অনাবশ্তক। 

রাদা, রেদ।..'ষ্য. (স* রথ্যা? রধ্যা-পথ। 

ও* রদা, হি* রদ্ধা)। স্তর, গাথা ইট পাথরের 

++ সারি। 

বাদা, রেদ।..'ষ্. (ফা রন্দ | ও* রনদা, ম 

র্ধ1)। কাঠ মহ্থণ করিবার ছুতারের 
ন্ত্রবিশেষ 7 এই যন্ত্র দ্বারা কাষ্ঠ পরিকর্ম। 

বাক! রীদা...কাঠে খান থাকিলে সে কাঠ 

রীদা করার বক! রী্দা। ঝরি বাঁদা ''কাঠে 

ঝরি কাটার রীদা। রীদা করা--বাদ। দিয়া 

কাঠ মন্থণ কর! | রদ! মারা-_রাদা ঘষিয়া 

কাষ্ঠ কম কর। রীদা...ধাতু, রাদাই-রাদা 
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. ৃ রঃ 

দিয় কাঠ অর্পা কিংবা মস্থণ করি। | রাধিকা.'ষ্য. ( স*)। শ্রীরাধা। রাধিকা চূড়! 

রাদানা ॥ , 

বাধ, রাণ্ধ-'"ধাতু, (স* রধ ধাতু পাকে । স" 

রন্ধন হইতে। শ্রাচীন বা" রাণ্ধ ধাতৃ)। 

হাধি, রান্ধি--অগ্নিযোগে পাক করি, 

অন্নাদি পাক করি। রীধ!, রাধা" বাধন 

.,ষ্য.রদ্খন। রীধা-বাঁড়া-__অন্নাদি রণ্ধন 

ও ভোজন নিমিত্ত উপস্থিত করণ, গ$-- 

রান্ধা। বাড়্যা দিতে মৌর কাখে হৈল ব্যথ| 

(কবিকঃ)-_রীধিয়। বাঁড়িয়া। রীধনী, 

রাণ্ধনী.."যে নারী রীঁধে। পু* রসইয়া। 

(৩ পু* রা'ধ,আ) | আরীধ ''স* অরপ্ধন। 

আ রীঁধ পাল!...অরপ্ধন পর্ব, যে দ্দিন 

ভিটায় অনাদি রণধন নিষিদ্ধ, সে দিন না 

ধান রানা দেখ । রীধা..'ধাতু, (রাধ 

ধাতু আস্তে )। ধান! ॥ রাধনী, ঝাশ্বনী 

যা, (স* নাম অজমোদা)। ধান্তাদিবর্গের 

বর্ষাঘুঃ শীকবিশেষ (০৪100 10য:001011 

2000) )| ফুল শাদা। জৌঁআন গাছের 

সাৃম্ত আছে। ফল রান্নার মসলা হয় 

বলিয়! নাঁম। ূ 

রাধা...ষা. (স+)। বিশাখা নক্ষত্র ) বৃষভান্গ- 

নন্দিনী প্রীরাধিক। | রাধা-কৃষ্ণ.'শ্রীরাধিকা 
৪ কৃষ্ণ | রাধকৃষ্জ বল __ শ্রীরাবা-কৃষ 

উচ্চারণ কর) মিথ্যাদ্দি পাপমোচন 

নিমিন্ত রাধাকুষ্জ নাম কর। রাধা-পদ্প '' 

হ্্মুখী ফুল (রাঁড়ে নাম)। দৃষ্টান্ত 
সাঁত মণ তেলও পড়বে না রাধাও নাচিবে 

ন[--রাধা নায়ী এক নর্তকী ছিল। বোধ 

হয়, মশালে সাত মণ তেলের আলে! 

না হইলে নাঁচিবে না, এমন প্রতিজ্ঞা 

ছিল! 

“অন্য নাম বিলাতী কৃষ্ণচূড়া । কাঁখনাদি- 
বর্গেব বিদেশী পুপ্পতরু (09 £০1৫ 

[00101 066, 601701875, 16619 )। 

কৃষ্ণচূড়া গাছের সহিত সাদৃশ্ঠ আছে, 
কিন্তু, গাছ বৃহ, ফুল বড় বড়। 

রা'্ধনী 'রাণ্ধ ধাতু দেখ। 
রান্না. “ষ্য. ( স* রশ্ধন হইতে রীধ্না- রান্না )। 

রশ্ধন। রান্ন! বান 'রীধনা-বাড়না, রীধা- 

বাড়া (দেখ)। রাল্লা-ঘর.-.পাোঁকশাল!। রানী 

'**পাঁচকী । রান! চড়ানা ."হাড়ীতে আমান্ন 

রাঁখিয়। উনানে গ্বাপনা, রদ্ধখন আরম্ভ করা। 

(রান! করা-রীধ! | রাম! করা--অশুদধ )। 

ধাপ...ধাতু, (স* রম্ফ ধাতু বধে? ও* ম* রীপ 
ধাতু )। রাপি_ চাঁচ, শন্ত দ্বার! পৃষ্ঠ চাচিয়। 

সমান করি। রাপা॥ রাগা-"'ধাতু, (রাগ ধাতু 
আস্তে )। রীঁপানা ॥ রীঁপি ''ষ্য. দেওয়ালে 

বা'.ঢুন ধরাইয়া ঘষিয়| সমান করিবার 
নিমিনত রাঁজের কুবা কাঠ, উ্। 

রাঁব.'শা, (স*রাঁর। ও*তে চলিত। বা*তে 

প্রায়ই রা )। পশুপক্ষ্যাদ্ির রব। 

রাব "ব্য, (হি'। সং ড্রব হইতে? তাব- 

প্রকাশে স* নাম মত্্তগ্ডী-বা* মাৎ)। 
*' ঘন পক্ক ইক্ষুরম হইতে ক্ষরিত দ্রবভাগ বা 

মাৎ। (ষে বালুকাঁবৎ দুঢ় ভাগ থাকে, তাহা 

গুড়)। রাবড়ী''ষা (হি*| বোধ হয় রাব 

গুড়+ঈ )। পাকে ঘনীভূত ছুগ্ধ (প্রায়ই 
পালো-যোগে ঘনীভূত )। 

রাঁবণ...ষ্য. (স* রাবণ )। লঙ্কাপতি রাক্ষদ। 

রাঁবণের চিতা জল--লোকের বিশ্বাস, 

লঙ্কাপতি রাঁবণের চিতা চারি যুগ 
জঙ্গিতেছে কদাপি নিবে না লক্ষণায়, 
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অশেষ যাতনা ভোগ করা । রাবণ ছাত। 

'"ষ্য. (ও নাম )। সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ 

(096-9%/11010105 1611-581), 5৫০%- 

0110-756001598)| অতি কোমল ছত্রাকার। 

পুবাঁকালের ছাঁতায় যেমন ঝালর ঝুলিত এ 
গ্রাণীর বহু ভূজ তেমন জলে ঝুলিতে থাকে। 

এক এক জাতির তুঁজ-বল অতিশয়। পুৰীর 
নিকটবর্তা সমুদ্রে গ্রচুর দেখা যাঁয়। 

রাবিশ...ষ্য. ( ই* 1901)191) )। পরিত্যন্ত তুচ্ছ 

বস্ত, অটালিকাদির ভগ্ন ইষ্টকাদি। রাবিশ 
মাল''অকর্মণ্য নষ্ট বন্ড! 

রাম-.*ষ্য. (স*)। শ্রীরাঁমচন্জ্র (অন্য ছুই,- 

বলরাম, পরশুরাম )। রাম-নবমী-."( স*)। 

চৈত্রশুরুনবমী। রাম রহিম...ষ্য. (রাম। 

আ* রহীম--কপালু)। রাম ও রহিম। 

রাম-লীলা''(স+)। শ্রীরামচরিত অভিয়। 

পশ্চিমাঞ্চলে প্রসিদ্ধ । 

শ্রীরাম নাম উচ্চারণ। তু* মহাভারত, 
দুর্গী বল। রাম'রাম'''রাম নাম 

উচ্চারণে ছুর্গতি নাঁশ হয়, এই কারণে 

ভূতের ভয় হইলে রাম-রাম উচ্চারণ; উচ্চ- 
বর্ণকে নিম্নবর্ণ লোকে রাম-রাম বলিয়। 

প্রণাম) নারাম না| গঙ্গা বলাস্তৃহা- 

কালে রাম ও গঞ্জা৷ নাম উচ্চারণ বিহিত। 

ইহ! হইতে, বিহিত উত্তর না করা, উত্তর ন| 

দেওয়৷। রাম কি বিষু কিছুই বলে না 

__নিবুত্তর থাকে । রাম ন! জন্মিতে রামায়ণ 

সামি বা: 
মিথ্যার্দি কথনের পাঁপ মোচন নিমিভ 

পি 

শ্রেষ্। রাঁম-াস্ত'''উপহাসে ও গাঁলিতে, 

অতিপ্রিয় (কান্ত প্রিয় )। রামকেলি... 

রাগ রাগ্রিণী দেখ। রাম-খড়ি-. "কঠিন খড়ি- 
বিশেষ (81:17 01 3668010 ), শিশুর 

লেখা অভ্যাসের থড়ি। রাম-ছাগল..ংবৃহং 

বন্য ছাগবিশেষ। এই ছাগের কান লম্বা। 

রাম ধ্গক'.'( স* ইন্দ্রধনঃ)। আকাশের 

মেঘে বিবিধবর্ণ ধন্থুরাকারবিশেষ (1817 

১০৬ )। রামপাখী.'কুক্ুট। রামবেগুন-.. 

বেগুন তুল্য, কিন্ত, ছোট গোল ফল দৃঢ় 
কণ্টকীশাক (50187017 010%:)| ফুল 

শাঘ।। পূর্ববঙ্গ বন্য । রাম-শিক্জী।... 

বৈষ্ণবের বৃহৎ শৃঙ্গাকার বাদ্যবিশেষ। 
রাম-সালিক-''কুলেচরবর্গের দীর্ঘপদ দীর্ঘ 
গ্রার তিন হার দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ 
(11110 10120060190 

5611011)5101003 891801005 )। মাথা 

পুচ্ছ কাল, অন্ত দেহ শাদা। (হি' 

নাম লোহার জং)। রামা-শ্ঠমা "' 

('অনাদরে) রাম ও শাম নামক ব্যক্তি; 

নগণ্য লোক । রাঁমাইৎ, রাঁমাঁৎ.''(রাম+ 

ভন্ত_রাম-অৎ্-_রামায়ৎ __ রামাইৎ1)। 

রামানজ বৈষ্ব সম্প্রদায়। রামানন্দ." 

বৈষ্ণব শাখাবিশেষ | ইঞ্ীদের তিলকের 

বাহিরের রেখা শাদা, মাঝের চিহও শা] । 

রামান্ুজী-.'বৈষুবশাথাবিশেষ। ইহাদের 

তিলকের বাহিরের রেখ! শাদা, মধ্যের চি 
রন্তু কিংবা গীত | এই চিত্রের নাম শ্রী। 

56010 

'**পরে কি হবে, তাহ! জানিবার পূর্বেই | রায়-'*ষ্য, (স* রীঁজন্--গাজা। কিংবা ম' 

কর্মের ব্যবস্থা ৷ রাম-_বৃহৎ শ্রেষ্ঠ ( সণ্তে 

সুন্দর অর্থ) বুঝাইতে সমাসে বসে; 

যথা, মন্তরাম--অতি বৃহত্,মর্দা রাম-মরদ- 

রাজক-_রাজ! স"গ্রা" রাআ--রাঅ-রাঁয়। 

রাঅ রৃপাত্তরে হি" রার, মৎ রাও । ওতে 

ছোট রায়--ছোট রাজা, রাজার ছোট 
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ভাই )। (পূর্বকাঁলের অর্থ) রাজা, ছোট রাজ। রাশি, রীশ...ষা, (স* রাশি)। পুঞ্জ; প্যোতিষ- 

ব| রাঁজক) উপাধিবিশেষ | রায়-জাদা''যা, 

( ফা* জাদা! | তু* শাহজাদ! )। রাজপুত্র, 

গ্রঃ-উজীর হলো রায়-জাদা (কবিকঃ)। 

রায়-বাঁধিনী-.'(রাজব্যান্রী; তু* 10581 

02:)। গ্রতাপশালিনী নারী-| রায়-বাশ 
“ধম, (স* রাজন শব অন্য শব্দের সহিত , 

সমাঁসে শ্রেষ্ঠ বুঝায়)। দীর্ঘ বংশযষ্টি। । 

রায়বাশিয়া, রায়-বেঁশ্তে' 'ণ. (রায়-বাশ+ ৰ 

ইয়|)। রায়-বাঁশ ঘুরাইয়! আত্মরক্ষায় দক্ষ। 
রায়বাঁর..ষ্য. ( স* রাজব্বার্তা | ও*তে কায়- ৃ 

বার)। রাঁজকীতি, পাঃ-_কৃত্তিঃ কবিকঃ; ৃ 

ভাটগণে পটে রায়বার ( নবদ্ধীপপরিক্রমা ), 
তাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়! (ভাঃ); ৰ 

ঝুঁতিপাঠক ভাট (তু* রেয়ে! ভাট )। রায় 

বাহাছুর ..ষা. (ফা* বাহাদুর । মূলার্থ সাহসী 

রাজা )। ইংরেজ রাঁজপ্রদত্ত উপাধিবিশেষ | ূ 

রায়-ভিখারী...ষ্য, রাজা ও ভিথাঁরী, ধনী ও 

নির্ধন ( গ্রতিচর শব); যে রাজ! এক্ষণে ! 

ভিখারী হইয়াছেন। রায়-রীয়।..'ষ্য. (রাণ! 

হইতে রীয়া )। রাজার রাজ, €$--দেয়ান 

আলমচন্ত্র রায় রাররীয়া (ভাঃ)। 

রায়-.'ষা. (আং')। মত, বিচার ফল (আদা:)। 

রায়ৎ .ষ্য. (আ* রাআইয়াৎ)। জমিদারের 

প্রজ। | রায়তী...ণ. (রায়ৎ+4ঈ)। রায়ৎ 

স্মবধীয়। রায়তী পাটট|..'গ্রজা জমি ভোগ 
করিতে দিবার অঞ্গীকার-পত্র। কোল 
গায়ৎ..'রায়তের অধীন রায়ৎ কোর্ফ। 

প্রজা । 

রাল'.'ষ্য, (সং | ও* রান্ত)। ধুনা, আলকাতরা 

তুল্য নির্যাস। 

রাশ ..রাশি, রীশ দেখ। 

শাস্ত্রের মেষ বৃষাদি দ্বাদশ ভাগ; যে রাশিতে 

জন্মকাঁলে চন্দ্র থাকেন); গণিতে সংখ্যা । 

রাশি-চক্.''( স*)। মেষ বৃযাদি দ্বাদশ. 
ভাগাত্বক বৃত্ত, গ্রহস্বানসমন্্িত বৃত্ত । 

রাঁশি নাম...( স*)। জীতকের জন্মরাঁশি 

অনুসারে নাম। রাশি..'( পুঞ্জ অর্থ হইতে ) 

সামান্য, মাঝারী (হি*)। রাশি ধান... 

মিশ্রিত ধান্ত, সামান্ঠ ধান । 

রাই, গ্রা* রাই.''প. ( স*রাষ্্ী হইতে )। রাষ্ট্র 

মধ্যে ব্যাপ্ত ব৷ ঘোষিত। 

রাঁন ..ব্য. (সং )। শ্রীকৃষ্ের রাস নামক নৃত্য- 

লীলা । রাসপুর্ণিম! -'(স')। কাতিক পূর্ণিমা 
তিথি। দৃষ্ান্তে, জন্মের মধ্যে কর্ম করে চৈত্র 
মাসে রাস--চৈত্র মাসে যেমন রাসপর্ব 

হইতে পারে না, তেমন অসম্ভব কর্ম। 

রাঁস ..ফ্য. (আ*)। অশ্ববন্া! ( তু* স* রশনা। 

রশ্মি )। রাঁস-ভারী''ণ. ভারী দৃঢ় বন্মাবদধ, 
ধযমী, ধীর। রাস-হালকা-''ণ. চঞ্ল. 

গ্রকৃতি। 

রানৃকেল..'ষ্য, (ই* 155091)1 নীচ ধূর্ত 

লোক। রা্কেলি:'ষ্য. ধূর্ততা | 

রাস্তা. 'ষ্য. (ফাঁ*। তু" স* রথা।)। পথ । কাচ 

রাস্তা. ..মাটির পথ । পাকা রাস্তা ''ইটপাঁথর 

দিয়! বাধা পথ। চৌরাস্তা". চতুগ্পথ। 
রাস্তা-ঘাট...পথ ঘাট, ঘাটবাট (প্রাচীন)। 

রাক্সা '.ষ্.( স*_-অঃ)। পরবৃক্ষজীবী শাক- 

বিশেষ (৬৪109 (05008101011) | আসাম 

ও খাদিয়। পাহাড়ে প্রচুর আছে। প্রায়ই 

আঁমগ'ছে জন্মে। ফুল বিচিত্র, স্ুগণ্ধ। বহ্- 

দিন স্বায়ী। এই গাছ তুল্য অনেক গাছ 

আছে। 
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পসরা 

রাহা ''ষা. ( ফা* রাহ, তু* স* রখ! )। পথ, 

উপায়; উপাধিবিশেষ | গাহা-খরচ '. 

পাথেয়। রাঁহা-জানি'''পথিকের প্রাণবধ। 

রাহাদারি-''পথে প্রদেয় শুক্কাদি | রাহী..'ষ্য. 

(রাহ1+ঈ )। পথিক । 
রাহুত..'রাউৎ দেখ। 

রীৎ...রাতি দেখ। 

রীশ...রাশি, রাঁস দেখ । 

রি.."ষ্য. (স* খষভ হইতে )। গীতের সপ্ত 

সুরের দ্বিতীয় স্ুর। 

রিং, রিগা...ষ্য. (ই* 1178) চাঁবিকাটির 
গোছ! করিবার অঙ্গুরী বা বলয় | 

রিআৎ .'রেআৎ দেখ। 

পরস্পর অক্ন যুন্তু। বষ্জাদেশে উভয় জাতি 

আছে । কিস্ত; অধিক নহে। , . 

বিণ..'যা. ( সং খণ )। খণ। 
রিপিট..'ষা, ( ই* 7150 )। ধাতুর ছোট কাটা, 

যাহা পিটিয়! ছুই ধাতুপাত আঁটিতে পারা 
যাঁয়। 

রিপোর্ট, গ্রা* রিপোট-"'ষ্য, (ই* 16001 )। 

ঘটনার সরকারী বৃত্তাস্ত, ঘটনার বৃত্তান্ত । 

রিফাইন..'ষা, (ই* 16ঠি)০)। পরিদ্ধীর, 

শোধন । 

রিফু, রিপু "যা, (আ* রফু)। ছিন্ন বস্ত্র 

ছিন্নাংশদ্বয় সেলাই কগিয়া কিংবা তালি 

দিয়! জোড়া । রিফুগর...ষ্য. রিফুকারী। 

' রিকৃ-শ-.ষ্য, (জাপানী ?)। মানুষে টান! গাড়ী । | রিবেট..'ষ্য, (ই* 1০8 )। কাঠের তস্তার 

রিগিড়'"'ষ্য. (রগড় দেখ )। নির্বন্ধ, জেদ। | 

রিগিড়িয়া, রিগিড়্যে'.ণ, (রিগিড়+ইয়। )। 

নির্বন্ধশীল, একগুঁয়া। 
রিজু-''ণ. (স* খু; স*গ্রা* রিজ্জ) | সোজা । 

রিটরণ্'ফ্য. ই* 79081) । নির্ধারিত সরকারী 
রিপোর্ট। 

রিঠা...ফ্য. (স* অরিষ্ট)। বন্য তনুবিশেষের 

ফল (9080-70001) | জলে ফল ঘষিলে ফেনা 

জন্মে, এই হেতু এক স* নাম ফেনিল। 

পশম ও পাটের কাপড় কাচিতে এই ফল 

লাঁগে। রিঠা-গাছ এ দেশে ছুই জাতীয় 

আছে । এক জাতি ছোট রিঠা (99010005 

[001:011551 ) উত্তরভারতে, অন্ত জাতি 

বড় রিঠ! (5. 61110118105) মধ্য ও দক্ষিণ- 

ভারতের গাছ বল! যাইতে পাঁরে। প্রথম 
জাতির পাতা অলোম, ফল লম্বা একটা 

একট! কিংবা জোড়া .জোড়!। দ্বিতীয় 
জাতির পাতা লোঁমশ, ফল দুই তিনট। 

ধারে ঝরি। 

রিভল্ভর, রিভল্বর-.'ষ্য, ( ই* 13%01%1)। 

ছোট বন্দুকবিশেষ। ইহাতে অনেক নল 
থাকে এবঃ একের পর এক নল বুরিয়া 

আসিয়। এক ঘোড়ার আঘাতে আগুন 

পায়। 

রিম...ষ্য. ( ই* £6810 )। কুড়ি দিস্তা অর্থাং 

৪৮০ তা কাগজের গীঁঠরী। 

রিমিঝিমি-'ব্য, (বোধ হয় বিম্ঝিম হইতে। 

ঝম্বঝম দেশ )। মৃদুমন বর্ষণে, প্রঃ 

রিম ঝিমি শরদে বরিষে (জ্ঞানদাস)। 

রি-রি."'রে'রে দেখ । 

রিল..'ষ্য. (ই* 1661) চকবিশেষ যাহাতে সত 

গুটাইতে পারা যায় ; রিলৰি'শষ্ট বড়শী। 

রিল সৃতা."'মে হৃতা রিলে বিকুয় হয়। 

রিষবৎ...ষ্য. (আ')। উৎকোচ, থুষ | রিষবৎ- 

খোর...ষ্য, উৎকোচগ্রাহী। রিষবৎ খাওয়! 

_ঘুষ লওয়া | (তু প্রাচীন ধুতি খাওয়)। 
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বির্সিতর '“্য, ( ই” 15016৮6:)। আদালত | রুগী (্রা') ..রোগী। স্ত্রী বুগিনী, বুগ্নী। 

বারা নিযুক্ত কর্মচারী ধিনি বিচারাধীন | রূঢ়" ধাতু, (স* রুচ ধাড়)। বুটি_.তোজনে 
বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করেন। তৃণ্িকর হই, প্রাঃ-নাহি রুচে অরঙ্গস 

রীত, রীৎ-'যা, ( স* রীতি )। রীতি, ক্গভাব, : (ভাঃ)। রোচা॥ রোচা...ধাতু, (বু ধাতু 
প্রাঃ না পারি বুঝিতে রীত (জ্ঞানদাস)'! আস্তে )। রোচান| ॥ 
রীতচরিত '*দ্য. (বীতিচরিত্র । সহচর শব)। : বুজ ''ষ্য, (ই* 108৩ )। অগ্ভারাঁস। রূজ- 

রীতি, গ্রাঃ_আচারবিচার রীতচরিত্র কেমন | পাউডার... ই* £09০ 9০৬৫6:)। যে 
(ভাঃ)। রীত-নীত-.'ষা, (স* রীতি-নীতি। ; লাল চুর্ণ (5110 ০51৫6) দ্বার সোন! 
সহচর শব্ধ )। রীতিশ্চরিত্র। মীজিতে পার! যায়। 

রীষ...ষ্য, (সং ঈর্ষা) । ঈর্ষ। | রীষা-রীষি, রেযা- ফু 'ধাতু, ( স* রুজ ধাতু ভঙ্া হিংসায় )। 
রেষি..'ষ্য. পরস্পর ঈর্ষা । | রুঁজি_-লোমাদি দ্বারা পাঁকানা' দোড়ী 

রু..ধাতু, (স* রুহ ধাতু রোগ রোপণ হইতে )। ূ ঘষিয়! মন্থণ করি রৌজা॥ রেৌজনা, 

রুই--বীজ জন্ম করি, বৃক্ষার্দি উৎপত্তি করি। ৰ রোজনা''ষয, যে লোমণুচ্ছ দ্বারা রৌজা 
রোঅ|। (গছ রোআ, রোপণ) বীজ |. যায় রোজা. ধাতু. (রুজ ধাতু আস্তে )। 

বোনা, বপন। কিন্তূ, যখন বীজ নির্দি্ স্থানে রৌঙ্জানা॥ রৌজ-মীজ।..'( সহচর শব )। 

অভবুরিত করা হয়, তখন বাঁজ রোআ)। | ঘষিয়া মস্থণ, করা। 
রোআ -'ধাতু, বু ধাতু আস্তে) রোমানা ॥ | রুজু..'ষ্য. (আ')। আস্ত, উপস্থিত (আদাঃ)। 

রুষ্ট ''ষা, (স*রোহিত| রোহি_রোই-বুই | : বুজু-.'ণ. (স' খজু)। সমান, পঃ__রাঁম সনে 
ই পরে যাহাতে রো-রু হইয়াছে )।| রুল্কু হৈল সাধুধনপতি (কবিকঃ)) একের 

গ্রসিধ শকলী মতন্তবিশেষ (148960 ; অনুযায়ী, সমুখাসমুখি, প্রঃ-ঘরে রুজু 
1011 )। উদর গোল, শকলে লালচিহ্ব। রুজু জালনা) হিসাবের এক এক দফার 

থাকে বলিয়া নাম রোহিত অর্থাৎ লোহিত। | সহিত মিল, প্ঃ--হিসাঁবে রুজু দেওয়া 

পাথন। কৃষ্ণবর্ণ বলিয়। এক স" নাম কষ | দফা দফা মিলান! । 

পুচ্ছ। রুট...ষ্য. ( স* রোটি, রোটিক! | হি* রোটা। 
বুইদাস...বুহিদাস দেখ। বোধ হয় ফরাসী 1০৮ হইতে। গাঁওরোটি 

বুথ "ধাতু, ( স* বৃক্ষ ধাতু পারুষ্যে)। বুধি-- | দেখ )। গমের আট! কিংব! ময়দার চেপটা 
নিষ্ঠুর হই, প্রতিরোধ করি, প্রাঃ_বুখিয়া ) পিষ্টকবিশেষ। বুটি-আলা...ষ্য. (আল 
দাড়াইল। রোখা॥ রোথা ..ধাতু, (রুখ ; প্রত্যয় )। রুট-কারক, রুটবিক্ত। 

ধাতু আস্তে )। রোখান1॥ ( বুখা রোখা রুণু-ঝুণু- "ব্য. (স* রণ ধাতু ধরন ধাতু শবে )। 

দেখ)। নুপুরাদির ধ্বনিতে, প্রাঃ রুগুরুধু রব 
খা, রুখৃ.''ণ. (স* রৃক্ষ)। অচিক্কণ, তৈলহীন, ; করে রসাল কিডিকণী (মাঃ নুপুরের ঝুণুঝুণু 

ক বৃখু শ্নান। (জ্ঞানদাল )। 
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বুগুযুণু ''রণ-রণি, রণ দেখ। 
রুড্রাক্ষ''য্য. (স)। বৃহৎ তরুবিশেষ (120- 

০81003 9801085) অরণ্যে জন্মে। 

ইহার অবু্দময় শুফ ফলে জপিবার মাল! 

হয়। 

রুঁধ... ধাতু, (স* বুধ ধাতু )। বু'ধি--রোধ 
করি, আবরণ করি, গ্রঃ--গাছ বুঁধিয়া 

রাখা । বোধ! ॥ রৌধ-''ষা, রোধ, বেড়া, 

গ্;-বাগানে রোধ দেওয়া) ছুয়ীর- 

রুঁধি.."যা, দ্বারের উপরের অংশের 
কাথ। রৌধা..' ধাতু. (বুধ ধাতু আস্তে )। 

রোধান। 

বুধির...ফা, (স*)। রন্তু; মদ্য (অশিষ্ট)) 
টাকা (অশিষ্ট)। 

বুপ..'ধাতু, (স* রোপণ হইতে )। বুপি-- 

রোপণ করি। রোপা ॥ (প্রায়ই রোআ)। 
রোয়ল (বিদ্যাপতি)-রোপিল। | 

রূগা, রূপা...ঘ্য. (স* রূপক, রূপ্য)। প্রসিদ্ধ: 
শ্বেতবর্ণ ধাতুবিশেষ (511%1)। বুপেয়! 
'**্ষা, (হিং । রুপা ইয়! -- বুপিয়া )। 

( রৌপ্য-নিষ্রিত ) টাকা ( বাঁণতে চলিত ৰ 

নাই )। ূ 

বুপোষ ''ণ. (ফা*। ফা* রু-মুখ, পৃষ্ঠ। নু 

| 
রূপ 1)। লুক্কায়িত (আদাঃ)। রুগোষী ''৭. 

রূপোষ সন্বণ্ধীয় ) যে লুকাইয়াছে। 

রুখকারি'"ষা. (ফা* রুবকারী)। বিচারসমন্ধীয় ৰ 

লিপি, বিপোর্ট | ূ 

রুমাল...ষা, (ফাঁ* বু-মুখ। মীল- মীর্ভনে | । 

তু* স* রূপ+-মাল ধাড়)। মুখ মুছিবাঁর | 
বন্থ্ড। 

বুমিমন্তকি...(স* নীম ধুন্বীজ)। মন্তকী) 
দেখ। 

রুষ-''ধাতু, ( 

। রূপ "'ষা, ( 

রুলী-''ষা, (ই* 1219 হইতে 1)। হাতের 
সোনার সরু বাঁলাবিশেষ | 

স* বুষ)। কুষি-কুদ্ধ হই) 

গ্রঃ--ছলেতে অন্ন! দেবী কহেন রুষিয়া 
(ভাঃ)। (প্রায়ই পদ্যে)। 

বুহ্বন (গ্রা")"'রস্থুন দেখ। 
 বুজ্ম "যা, (আশরুস্থম)। মাশুল, শুন্ধ। 

(আদাঃ'। 
ৃ বুহিদাস, রুইদাস *ষা, মুচী। মুচী জাতির 

আদিপুরুষ নাকি বুহিদাস ছিল। (হি 

রৈদাস-_চাঁমারের শ্রেণীবিশেষ )। 

 বূঢ়-.'ণ. (স* রুঢ়)। প্রসিদ্ধ, সর্বজনকধিত 
(যৌগিক নহে), যেমন এক এক শব; 

(বা*-তে ) নিষুর, অভদ্র! * 

স*। স*তে রুপ শের নান! অথ 
আছে। যথণ রূপং স্বতাঁবে সৌন্দর্যে নামগে 

পশুশবয়োঃ গ্রস্থাতৃতৌ নাটকাদারাকার- 
শ্লেকয়োরপি_মেঃ। বাগতে এত অর্থ 

চলিত নাই)। সৌন্দর্য; আকার হস 

দীর্ধঘাদি শুরুকৃষ্ণাদি আকার (চক্ষুগ্রণাহ )। 

(শর্ষের পরে বসিয়। সমাঁসে) প্রকার, 

উপমা, পঃ-এইবূপে সে চলিয়! গেল। 
বুপকথা ..( উপকথার অপত্রংশে কিংবা রূপ 

শ্লোক ২ইতে )। উপকথা । রূপ-গুণ' "যা. 
(রুপ-আকার? স্বভাব? সহচর শব 

হইবার কথা )। আকার ও গুণ, স্বভাব ও 

গুণ। রুপবস্ত ''ণ' (স* রুপবান)। সুন্দর। 

বূপ-লীবণ্য যা, উস গ্রীয় সহ? 
শব )। সৌনর্ধয ও লাবণ্য। রৃূপদ'' 

ণ. (স* রৃপশ্বী?)| রূপবান! ৩৮ 

কৃতিত। শ্র্ণের কলস দেখিতে বপন 

(কবিকঃ), রূপসদল ( মেধনাদবধঃ)। স্ত্রী | 
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“পসী ( ও*তেও্)। রূপী-''৭. ( ব্ুপ+ঈ )। : রেওটা..'ষা, (স" রাজাবর্ত হইতে । হি । 

মুপবিশিট, যেমন লালমুখা বাদর। তু" ম* রেব-_বালি)। শ্ছটিক প্রস্তরবিশেষ। 
বুপদন্তা'য্য. (স* রূপক হইতে বপাঁ। | (বোধ হয় বাণিয়া পাথর যাহ! পটাকারে 

শদন্তা)। যে দস্ত| ঘুপার মতন দেখার, পাওয়া যায়। তাহা হইলে স* রাজপট্ট )। 
বাস্তবিক সীস! ও রাষ্তৌর সঙকর ধাতু গৃহনির্মাণে এই পাথর পূর্বকালে প্রসিদ্ধ 

(2%01)) অর্মন দিলভর। বুপসা'.'ধ. | ছিল ( শৃং পুঃ)। 
রুগাসদৃশ, যাহ] দেখিতে রূপার মতন শাদা): রেক'''য্য, ("রেখা হইতে 1)। ধান চীলের 
রুগা-যোগ হেতু শাদা । | মাঁপৰিশেষ। কোথাও কোথাও ৪ ছটাক, 

বূপষ্য. ( স* রুপ, রূপক )। বুগা। রূপালী | কোথাও ২০ ছটাক মাপ । 
এ (বুপ।+লী)। রৌপাময়, রৌপ্য" | রেকাব.'ষ্য. (আ* রকাব )। ঘোড়ার জিনের 
মন্ডিত| (ঢুপার পরিবর্তে রাংদিয়াও নিকষ | পান্দান। 

রূপালী হয়)। রেকাঁবী, রেকাব-'যা, (আ" রফাবী)। জল- 
বূল যা, (ই* 181৩ )। আদেশ (আদা), | পানের ছোট থালী। 

পাঃ-ুরুল জারি করা |.''ষ্য. (ই* 18161)1 ৷ রেখ'''ষা, (সং রেখ! )। রেখ!) চিত (শুং 

থনু-রেখা-কর্ষণ দণ্চ। বুল করা.''খজু রেখা] পু$)। 
করা। রেজকী, “যয. (ফা* রেজগী। ফা* রেজ! হইতে)। 

বুলী...ষা, (রোল ধ্বনি হইতে? তুম; টাক! অপেক্ষা কুত্র রৌপামুদ্র!। 
বুন্ত- পাঁদভূষণ )। হাতের সোনার সরু! রেজা. য্য, (ফা*)। খুচরা, খখ্ড। রেজা পয়সা! 

বাল! । '*'গণা পয়সার বাহিরে খুচর! পয়স! | রেজা 

রে."*ব্. (স* অরে রে-হ্মঃ)। সন্বোধনে, | রেজা করা--খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা। রে 

আহ্বানে (নিক্ষ্টকে অবন্ভায় বাৎসল্যে)। ! থান-'*গোটা থান নহে, টুকরা! থান। 
অরে, ওরে...সন্বোধনে, আহ্বানে ৷ তবে রে | রেজাই.'*ষ্য, (ফা* রজাই। সরঞ্চিত)। 

'**ব্য. কোঁধে, আল্পর্ধায়। পাতল! লেপ, চিত্রিত শীতবস্ত্র 
বরে..বিভন্তি, সর্বনাম পদে এবং কদীচিৎ : রেজিস্্ীর, রেজেটার-.ষ্য. ( ই 168130197 )। 

বিশেষ্য পদে কে স্থানে, প্রায়ই পদ্যে, এবং | দলিল-পত্র রক্ষক; লিপিকারক। রেজেষ্টারি 
ভাখায়, গ্রঃ--যারে__যাহাকে, তাহারে: | “'্য, (ই* 1581900)1  রেজিতীরের 
তাহাকে। আপগিশ। রেজেষ্টারী...প. (রেজেক্টার1ঈ)। 

রেআজ, রেওয়াজ-.'ষ্য, (আ* রিবাজ)) রেজেরীর ছার খাতীদ লিপিবদ্ধ (আদা )। 

গ্রচলন, ধারা । রেজেক্টারি, রেজেষি .'ষ্য. (ই* 16819161)| 
রেআৎ, রেয়াৎ...ফ্য, (সা" রিআয়ৎ)। অস্নুগ্রহ। | হিসাবের বহি) তালিক। | 
পক্ষপাতিতা। রেঝ1...য্য. ( স* রধ, 1)। চাদমারি। £ঃ-- 

রিওচিনী..'রেবনচিনী €দখ। ফট! দিয়! বিন্ধে রেঝা! (কবিকঃ)। 
৯০ 
্ 
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রেঁড়ী''“যা, (স* এর । তু* এঁড়ী এরগুী, 

ভেরেগু। )। এরঞ্ বৃক্ষ । 

রেড়ো'..ড় দেখ। 
রেড়ো-" "রাড দেখ । 

রেতি..“ষা. (হি*)। উগ|। 

রেদা."'রাদ) দেখ। 

এ 

রেপার...যা, (ই* 91809: ) শীতবস্ত্র । 
প্রাবরক | 

1 

রেফ.."ষা, (স+)। র বর্ণ; ব্যঞন বর্ণের মন্তক- 

স্বিত হলস্ত র) “ এই চিহ্। (র বাঞ্জনের 

অধোগত হইলে র-ফল্লা )। রেফযুক্ত বাঞ্জন 

কোন কোন শবে দ্বিত্ব হয়; যথা, সর্ব্ব, 

ধর্ম, কার্ধ্য। এই ব্যঞ্জন বর্গের দ্বিতীয় 
কিংবা! চতুর্থ বর্ণ হইলে গ্রথম-দ্বিতীয় কিংবা ; 
তৃতীয়-চতুর্থ দ্বিত্ব বর্ণ হয়; যথা, মুগ, 

অর্ধ। পূর্বকালে এই এই প্রকার উচ্চারণ 
. হইত। এখন সে প্রকার উচ্চারণ প্রায়, 

নাই। একারণে এই কোষে বাঞনের দ্ধিত্ব 

কর! হয় নাই। ব্যাকরণ দেখ । 

রেৰন্চিনী, রেওচিনী ''য্য. (ফাঁ* রেবন্দ, 

গ্রীক 118500 )। হিমালয় প্রদেশের বৃক্ষ- 
বিশেষের ( [11600 60001) শুষ্ক 

রেল-''ষ্য, (ই* 1৪11)। লোছার পথ; লোহার 

বেষ্টক। রেলওয়ে''(ই* 1811587)| 

লোহার পথ | রেলরৌড-.*(ই* 18111920)। 
লৌহ পথ। রেল গাড়ী, রেলের গাড়ী...যে 
গাড়ী লৌহপথে চলে। রেলিং..( ই* 

181110£ )। লোহার বেষ্টক। 

রেলা..'ষ্য. (হি* আত, বন্ত| ) ম* রেম- 

প্রাচুর্য । স* অরণ্য? )। জনতা জনসমাগম, 
প্রাঃ মহেজ্জরবাঁজারে হল মন্ুষোর রেল! 

(মা১-_-অধুনা ঠেলা । 
রেশম ''ষ্য. (ফাঁ*। তু* স* অংশু। তু" ফা* 

রেশা--স* অংশু। বে-রেশা আম-যে 

আমে আশ নাই )। পট । রেশমী ..ণ. পাঁ- 
নিমিত, পট সম্বপ্ধীয়। , 

রেষ ..ষ্য. (স* রেখ।-রেষ| হইতে ?)1 এক- 

টানা আ্রোত; সেতারাদি বাঁদ্যে ধ্বনির 

মোত। 

| রেষারেষি ''রীষা-রীধি দেখ। 
ধেস্ত “যা. পেত £৩9০--অবশিষ্ট) | খেলার, 
৷ পণ; অবশিষ্ট অর্থ। 
৷ রেস্পন্ডেন্ট..“ষা. (ই* 15800920616) 1 আদা 

লতে যে অভিযোগের উত্তর দেয় । 
কনদ (110150 1105815)1  ওষধে র রেহা...ষ্য, (স* রেখ|)। রেখ! (প্রাচীন 

লাগে। 

রেয়াৎ"''রেআৎ দেখ। 

রেয়ো..'প. (রায় +উয়া-বায়ুয়া__রেয়ে! । তু" 
হি* রায়_ভাট। কিংবা স* রাব-রা+- 
উয়1_রাউয়_রেয়ো )। (রাজার) গুণ- 

পদে )। ৃ 

রেহাই..'ষ্য. ফা" রিহাই)। মুস্তি, ছাড়ি। 

রো ..ধাতু, (স* রোদন হইতে)। রোই-- 

রোদন করি। (প্রাচীন পদে)। 

রোআ, রৌয়া...ষ্য. ( স* রোম )। নেবুফণের 

কীর্তনকারী, বরাই্ত। রেয়ো-ভাট...বরাহ্ত | ভিতরের এক এক লোম? দান!) ধাতু 

ভাট (কিংব! সহচর শব্ধ )। দ্রব্যের গুঁড়া । 

রেংরে, রৈ"রৈ, রি-রি."“ব্য, (স* রৈধাতু শবে)। | রোআ.''ষ্য, (স" রোপ--শর। ও* বু 

আকুমণকারী ডাকা ইতের শুবে । ম* রীপ)। চালের মুন্নী হইতে খু'টার 
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মাথার পাড়ি পর্যন্ত বিভ্ৃত বাঁশ বাঁ কাঠ। | রোগ..-া, (স*)। ব্যাধি। রোগ কা্টা__-্ুস্ব 
কাজেই প্াড়ির তির্যক রোআ। (রোপসী | হওয়া। রোগে পড়া__অস্ুপ্ধ হওয়া ৷ রোগ 
দেখ)। লাগা_রোগে আবীস্ত হওয়া । রোগ-নাড়া 

রোআ, রোয়।'"'রুধাতু দেখ। '*“ষ্য. (নাড়।? রোগ-নাড়া--সহচর শব্ধ 

রোআ, রৌ.'*ষ্য. (স* রোম )। ক্ষুদ্র রোম) হইবার কথা। লাড়1--সেবা-শু,ষ| হইতে 

গাছের লোম; পাঁখীর পালখের ভিতরের নাড়া ?)। রোগ ও তত্তুল্য দেহের অস্থাস্ব্য। 

রোম। | রোগশোক (গ্রা* রোগ-শোগ )...ষা. ( সৎ । 

রোঁআক'''রক দেখ। প্রায় সহচর শব )। রোগ ও শোক । রোগ! 

রোক.''ষা, (স* রোকঃ কয়ভেদঃ-মেঃ)। | "*ণ (রোগ+আ1)। রোগযুক্তু) ছুর্বল, 

নগদ দামে বিকুয়, নগদ টাকা। রোকড় | রুশ। রোগা-পটকা.''ণ. (রোগ।+পটক! 

-“ষ্য. (রোক+ড়)। ব্যবসায়ের টাকা] -_ছূর্বল)। রোগ! ও দুর্বল। রোগাটিয়া, 

কড়ি। রোকড়-বহি..'যে বহিতে রোকড়ের ] রোগাট্যে''ণ. (রোগ 4টা _₹ বুগ্নত11- 

হিসাব লেখা হয়। রোকড়ী-''ণ. রোকড় | ইয়া)। রোগযুস্ত, বুগ্ন ঠীবিশিষ্ট। রোগ্না, 

সয় । ুগ্না-..ণ. (স* বুগ্)। বুগ। স্ত্রী 
রৌক...ষ্য, ( স*_মেঃ| নৌকা | ইহা হইতে ; বুগ্নী। 

ফা* রোখ, ই* 1০০%? বোধ হয় স* রথ : রোগন...ষ্য. (ফা* রৌগন)। তেল চবির 

হইতে অপভ্রংশে ফা* রোখ, পরে স*. বাণিশ। 
রোক। কারণ চতুব্া-খেলায় রথী থাকিত, রোজ ''ষ্য. (ফাঁ* )। দিন; দৈনিক বেতন ব! 

নাবিক থাকিত না)। সতরঞ খেলায় | দিনিক1) দণ্ড হেতু দৈনিক অর্থ। রোজ- 

নৌকা। খরচা ..দৈনিক ব্যয়। রোৌজ তারিখে, 
রোকসৎ, রোকসব...ফ্য. (আঃ বুখসৎ)। | প্রত্যহ রোজ-নামা, রোজ-নামচ। ''দৈনিক 

গমনে অন্ুমতিদান। রোকসদ্ হই_-আঁজ্ঞ। | স্মীরক লিপি (191 )| রোজ রোজ. 

পাইলে যাই। গ্রত্যহ। 

রোখ, রোক...ফ্য, (হিং | স*রোধ )| রোধ, : রোজগার..'য্য. (ফা)। অর্থ উপার্জন। রোজ- 

বাধা। গারী ..ণ. (রোজগার +ঈ)। অর্থ উপার্জন- 

রোথ-.'যা. (স* রোষ। বুখ ধাতু দেখ)। | ক্ষম। রোজগারের টাকা--স্বোপারঞ্জিত অর্থ । 

রোষ (প্রাচীন পদে )। রোজদাদ...ঘ্য, (ফা" রূএদাদ )। আদালতে 

রোখা'*'গ. ( স* রুক্ষ )। তীক্ষ। রোঁখাল.*'ণ. | বিচার্য বিষয় । 

(রোখা+ল)। রোঁথা। রোঁখা...(রৌক ! রৌজন।...ফ্য, ( বুঁজ ধাতু দেখ )। গো-বালি, 

+আ-রোক1__রোথা )। নগদ, প্রঃ | নারিকেল-কাতা গ্রভৃতির গোছ। যাহা ঘষিয়া 

(রোকা) বোখ! কড়ি চোখ! মাল--নগদ্ | পাকান! দোড়ী কিংবা! হুতাঁরপাক বসাইয়। 

দাম দিলে উত্ব্ক্ট বন্ড মেলে। দিতে গরুর | 
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রোজ! (প্রান) ''যয. (ওঝা! হইতে । ওঝা! দেখ)। | রোল-.'ষ্য. (স* রোড-.ক্ষোভে-_মেঃ। সং 
প্রাচীন কালেয় বৌদ্ধ তাত্ধিক (স* মালতী- 

মাধব নাটক দেখ)। ভৃত-প্রেতচিকিৎসক, 
গাঃ--কেহ কহে মাই ওঝা দেঝাড়াই 

রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা৷ (চণ্ডীঃ)--শব্বমিল 
নিমিত্ত ভূতা, বন্ত,তঃ শ্্রীণভূত নহে? বাল- 

চিকিৎসক, চিকিৎসক । 

রোজা.''ষ্য. (ফা* রোজ-দিন হইতে )। 

মুসলমানদিগের ত্রিশ দিনের উপবাস। 

এই উপবাস রমজান মাসে হয়। রোজা 

রাখা-উপবাস পালন। রোজ খোলা-_ 

পারণ করা। 

রোড...ফ্য. (ই* 108)1 পথ। রোডসেস 

'**( ই* 19800639 )। পথ জন্ত রাজকর। 

রোড়া, রোপা, রয়ড়া...ষ্য, (স* রোহিতক, 

রোহিণ )। তিস্তরাজ রোহাণ দেখ । 
রোদ."*ষ্য. (স* রৌদ্র ঘর্ম (গরম )--মেঃ)। 
আতপ । (প্রাচীন বা*তে, কৃত্বিঃ কবিঃ, 

খরা । মেঘ ও বৃষ্টির পর রৌন্্রকে রাচে খর! 
বলে)। রোদের ঝবাঝ, তেজ.''আতপ 

উ্রীতা | চড়া রোদ..'চখ রৌদ্র । রোদ 
পোআনা--গায়ে পৌদ্র লাগানা। (গুহ 
ধাতু দেখ)। 

রোধ, রোদ (খ্রা* )."যা, রোধ। বুধ 
ধাড়ু দেখ । বাধরৌধ বরা-রীধা ও 

রোধা। 

কৌদ.'. যা, ( ই* 10010 )।1 রদ (দেখ)। 

রোপ্সী, বুপ্সী-. যা, (রো! দ্বেখ। রোপ+ 
স17ঈ)। চাঁলের শাড়কের উপর ও নীচের 

দ্বিকের ছুই সরু বাখারী | 

রোঁগ, বুপ.''ধাতৃ, (স* রোগ, রোগণ হইতে)। 

রোপি,রুপি-_রুই। রোগা | (ফু ধাতু দেখ)। 

রণ? তু* ম* ও* রঙ--অবিরাম রোদন )। 
ক্ষোভ, ক্ষোভজনিত শব, প্রঃ--কান্নার 
রোল) উতরোল--উচ্চরোল ) গভীর রোলে 

বাজিল চৌদিকে রণবাদ্য (মেধনাদবধঃ)। 
রোলা.''ব্য, ( ই* 10116: )। গম-তাঙ্গা। লৌহ 

জীতা। রোলাকল.''( ই* 10119110111 )। 

গমতাঞ্জা লোহার কল। 

রোশন-চৌকি.*'ষা, (ফা* রৌষণ চোকী-_ 
মূলার্থ আলোকময় স্থান)। টোলক, মনিরা, 

বাশী--এই তিন যন্ত্রবাদক সম্প্রদায়। 

রোশনগীর.""ষা. (ফাণ))। যে জমিদারের 

কাছারিতে আলে! জালে ও রাখে। 

রোশনাই, রোশনি''ষ্য. (ফা*। তু" মন রশি)। 

আলে! । বাঁধা রোশনাই..-বিবাহাদি যাত্রায় 

পথের ছুই পাশের আলোকমালা 
রোহিতক ''তিন্তুরাজ, রোড় দেখ। 

রোহাপ, রোহ্না-.'ষ্য. (স* রোহণ। হি 

রোহণ, ও* নাম সোহান, সোয়াম )। 

নিশ্বাদিবর্গের বৃহৎ তরুবিশেষ (170190 

চ৪৫%/০০০, 90510108 69111028 )| 

কাণ্ড সোজা, বাকল রন্তবর্ণ তিন্ত। 

সার কাঠ লাল, পরে খয়রা লাল, 

দৃঢ় স্বায়ী। তিন হইতে ছয় জোড়! পর্ণ 
পাতা, পর্ণ ২৪ ইঞ্চি লম্বা । ফল ১২ ইপ্জি 

লম্বা, পাঁচ খণ্ডে ফাটিয়া যায়। বাঁ 

অনেক, চেপটা, পক্ষযুন্তু ৷ মধ্যতারত হইতে 

পশ্চিমভারতে জম্মে। (রোহিতক, রোড়া 

দেখ)। 

রৌশগীর..“ফ্য, (রশি-গীর )। যে আমিনের মাপ 
শিকল বহিয়া লইয়া যায়। 

চি বি ০ 
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, ল। 

ল...ষ্য. (স*)। ব্যঞ্জন-বর্ণ,-অক্ষর-বিশেষ। 

(ল্ানে ন,ন শ্বানে ল অনেক শবে 

ভুলে চলিতেছে )। লকার.''ষ্য. (স*)। 

ধ্বনি) ব্যাকরণের কিয়া-কাঁলভাব-বোধক 
সংক্ঞাবিশেষ । 

“ধাতু, (স* লভ ধাতু ৷ ভ-হ হইয়া লহ 

_লে। হিতে লহ ধাতু হইতে লহনা। 

তে লাভ ধাতু | বাণতে নি লছইধাতু 

সং নী লভ হইতে । কথিত বাতে কেবল 

নি ধাতুর, লিখিত বাঁণতে কেবল ল ধাতুর 
প্রয়োগ হয়। পূর্ববর্জোর লিখিত বা*তেও 

তি 

ঠ 

হয়। ল ধাতু অন্য ধাতুর পরে বসিয়! 

নিশন্তি বুঝাঁয়, যথা, ধরিয়া লও সে আসে 

নাই, বুঝিয়া লও সে আসিবে না, লুঠিয়। 
লও, শিখিয়! লও, ইত্যার্দি। এ সকল 

স্বলে ল ধাতু লাঁভে। বুঝিয়া লও--বুদ্ি 

হাত কর, শিখিয়া লও-_শিক্ষ! লাত কর, 

ইত্যাদ্দি। লওয়া, লআ1 ॥ লহন1...বা, (ছি)। 

প্রার্থি। লেন!-দেনা, লেন-দেন..'ষ্য. (হি)। 

লাভ (প্রাপ্তি) ও দান, পান! ও দেন! । 

লওয়।, লআ.."ধাতু, (ল ধাতু আস্তে । মূলে 

লত বলিয়া লতঅ! -- লঅআ--লওয়া। 

নতুব! লআ)। লওয়াই, লআই--গ্রহণ 

করাই, পরামর্শ গ্রহণ করাই, প্রবৃত্ত করাই। 

লওয়ানা, লআন|॥ কেঝল নি ধাতু । ও*তে ল ধাতু নাই, ! 

কেবল নে ধাতু আছে। লস্ানে ন, ন ৃ  ল.''ফ্য, ( ই* 18% )। দেশের আইন। 

'ঘাঁনেল অনেক শবে ভূলে হয় বলিয়া নি | লওয়াজিম, লআজিম:.'ধ্য. ( আ* লবাজিম )। 

ল'ধাতুর প্রভেদ রক্ষা পায় নাই। নিধাতু উপকরণ, আবগ্তক সামগ্রী । 

দেখ )। লই-_লাভ করি, পাই, প্রাঃ_ধন | লক-""ঘ্য. (ফা* নথ)। ঘুড়ী উড়াইবার সত । 

লইয়| বৃথ! ব্যয় করিতেছে ( এই অর্থ প্রায় ; লক্পক''বা, (স* লক ধাতু আশ্বাদনে 

নাই । এই অর্থে, লাত করি। লহনা, লেন 

শবে আছে )) গ্রহণ করি, গুঃ--অবকাশ 

লইয়াছে, টাক! লও ( বন্তৃতঃ লহ--লঅ ); 
অস্তায়পূর্বক, বলপূর্বক গ্রহণ করি, গ1:-- 

চোরে টাক! লইয়াছে; ভিক্ষ!, ধার করি, 
প্রঃ__বন্ধ,র নিকট টাকা লইলে তাহা 

শীগ্র শোধ করিবে; ভোজন করি, গু ঃ-- 

ছুটা সনেশ লও, জোলাপ লওয়। ; স্বীকার 

করি, দৃষ্টাস্ত-সবূপ গ্রহণ করি, প্রঃ-রামের 
ৃষটাস্ত লও ও সত্যবাদী হও) বোধ করি, 
প্রঃ-এক যুক্তি কর রাজ! বদি লয় মন 

(কৃতি:), মোর মনে ছেন লয় (ভানদাস)-- 
এখানে ল ধাঁডু অকর্মক তুল্য; অর্থে, বোধ 

গ্রহণে; স* পক্ষ ধাতু গ্রহণে কিংবা পচ 

ধাতু পাঁচনে )। আন্বাদন-বাগ্রতায়, গ্াঃ-- 

ভাঁল খাবার দেখিলে জিব লক্-পক করে। 

লক্-লক..'বা. (স* লক ধাতু )। আশ্বাদনের 

নিমিত্ত জিহ্বার লৌল্ো, প্ঃ--ভাল খাবার 

দেখিলে পেটুকের জিব লকৃ-লক করে) 

সাপের জিব লকৃ-লক করে। লক্'লকা, 

লক লকিয়া, লক্-লক্যে ''প. (লক্-লক+" 

আ, ইয়। )। সবু চঞ্চল (লিকলিক! দেখ)। 

লকা, লক্কা..ষ্য, (আ')। বিস্তৃতপুচ্ছ পোষা 

পায়রাবিশেষ | 

লাকী... যা, .(? ফা* লকা ময়দা থাসিবার 

গীমলা )1 পিতলের বগুনা । 
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লকুচ'*'ষ্য. (স")। মাদার দেখ। 

লকট.''ষ্য. (ই* 10086)। গোলাপবর্গের 

ছোট ফল-তরুবিশেষ (01109০0/5 

180010108 )। চীন ও জাপানের গাছ। 

বাগানে রোগপিত হয়। ফল ভক্ষ্য, বসস্ত- 

কালে পাকে। 

লকুদ.''ষা. (1 ফা* নকৃদ্- প্রস্তুত ?)। ক্ষেতে 

| 

সার খইল ষোগ, ক্ষেতের পাইট। (গ্রামে : 

বছু গ্রুচলঃ)। 

লকেট... ষ্য, (ই* 1০০:৪6--সোনাঁর ছোট 

কৌটা, যাহাতে ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছ কিংবা চিত্র 
থাকে )। ঘড়ীর চেইনে দোলাকবমান দ্বর্ণ- 

পদকবিশেষ। 

লক্কা..'লকা দেখ। 

লক্ষ...য্য. ( স*)। শত সহশ্র সঙ; ছল); 

দৃষ্টি। লক্ষপতি...(স')। লক্ষ টাকার স্বামী; 
' বছুধনবান্। লক্ষণ'''ষ্য (স*)। স্বরুপ, 

পরিচয়, নামচিহবাদি; শ্রীরামের ভ্রাতা । 

লক্ষণের ফল ধুরা--রামচন্ত্র বনবানকালে 

লক্ষণ (অন্ত বানান লক্ষণ) ভাইকে ফল 

থাইতে ন| বলিয়া ধরিতে বলিয়াছিলেন। 

লক্ষণ চৌদ্দ বৎসর সে ফল রািয়াছিলেন, 
খান নাই। ইহা হইতে, ভোজ্য ভরব্যাদি 

অন্ভের ভোজন নিমিত্ত বহু কাল রক্ষা করা। 

লক্ষমী...ষ্য. ( স*। পালি লথ্ধী। ইহা হইতে 

বা উচ্চারণ লথ্থী)। বিষুণপত্থী ; রাজশ্রী; 
সম্পত্তি) শোত। ) ধান্য ।..'ণ. লক্ষমীতুলযা, 
শিষ্ট, মেয়েটি লক্ষী | লক্ষমী-প্রী-.্য. 

(স"। সহচর শব) ) শ্রী-সম্পত্তি। লক্গীকাস্ত 

,*(স)। বিষু। লক্মী-পুজা*'লঙ্গমী দেবীর 

পূজা) আস্থিন মাসের অমাবন্ত। তিথিতে 

লক্্মীদেবীর পূজা | লক্গমী-ছাড়া-'গ. লক্ষী 

২ ই 

ছাড়িয়াছেন যাহাকে, 'হতশ্রী, নির্ধন। 
লক্গীমন্ত:'ণ, ( স* লক্ষমীবান্)৭। শ্্রীমন্ত, 
ধনবান্। ঘরে লক্ষ্মী আনা-- পুত্রবধূ আনা, 
পুত্রের বিবাহ দেওয়। | লক্ষী পাতা-_-লক্ষমী 

পুজার নিমিত্ত ধান্াদি সাজানা | ঘরের লক্ষী 

পায়ে ঠেল!-_কাময দ্রব্যের অনাদর। 

লখ..'ধাতু, (স*' লক্ষ ধাতু )। লখি--দৃষ্টি 

করি, পাঃ--মনের যুকতি কেহ লখিতে না 
পরে (জ্ঞানদান ), লক্ষ করি, গ্রাঃ--লখি 

আগে ন1 দেখিনু চণ্ডীঃ), ক্কতিঃ, কবিক!) 
চৈঃ চঃ। (প্রাচীন পদে)। 

লগন'''লগ্ন দেখ। 

লগা-.'ধ্. (লগ ধাতু দেখ)। ফুল ফল 

পাড়িবার বাঁশ, যাহা লাগাইতে পান্স যায়। 

(লগাতে আকশী থাকে)। লগী-..ষ্য. ছোট 

লগ । (হি* লগ্গী )। 

লগেজ..'য্য, ( ই* 1882৪8০ )। যাত্রীর মোট 

বাকল ইত্যাদি। লগেজ করা--লগেজ 

ওজন করাইয়! ভাড়া দেওয়!। 

লগ্ন, লগন (গ্রা" )..“ষ্য. (স* )। ( পাঁজীর) 

মেষাদি রাশির উদয়) জন্মলগ্ন; বিবাহ- 
লগ্ন; যোগ্য সময়, পাঃ--লগ্ন মত কথা 

বল!। লগ্ন-পত্র.'*বিবাহের সময়নিবূপক 

পত্র । ধুল! পায়ে লগ্ন-''অবস্থিতি ন! করিয়া 

প্রত্যাবর্তন যেন পথ চলিয়া পায়ে যে ধুলা 

লাঁগিয়াছিল তাহাও ন! ধুইয়। (প্রত, 

গোধুলি সময় )। লগনসা.''ফ্য, বিবাহ" 

লগ্ন সময় (কিংবা বিবাহ-লগ্র-সারি)) 

পরে পরে বিবাহের শুভ দিন বা বিবাহ 

(মঃ লগ্নসরাঈ )। 
লী...ঘা. (স* লঘু স্ত্রী ল্ী। লী বিয়া! 

মণ ও* লঘী। ও* পণ্ডিতী ভাষায়, মা 
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লঘী শঙকা-মৃত্রবেগ। গু দেখ)। 
ুত্রত্যাগ্ পু2-"ভোক্গনের কালে তার 

তোজ্ন থালিতে। লঘবী কৈল। ইথে কেবা 

ন! নিন্দে জগতে | (নবন্থীপপরিক্রম।)1 এই- 

ফলে এবং পাঁকিলে লাল হলুদ বেগুন বর্ণ 
হয়। অন্ত জাতির ফল সোজা প্রায়ই সৃচল|, 

দুই তিনট। ফলে এবং পাকিলে লাল হয়। 

প্রথম জাতি (০. &710 807) প্রায়ই 

মুপ কৃত্তিঃ | অধুনা অগ্রচলঃ। 

লঙরা...যা, (স* লঙক৷ দ্বীপ নায় হইতে। 

এই নাঁম আধুনিক । কারণ, চৈঃচ:ক বিকঃ, 
এমন কি, ভাঃ মাঁঃতে লঙক! নাম নাই, 

বর্ষাযুঃ দ্বিতীয় জাতি (০. £8590179)। 

প্রায়ই দীর্ঘাযুঃ। কাঁকরী লওক|...যেন 

আফ্রিক! দেশ হইতে আগত লঙুক।। এই 
লগুক! মোট! ফীপ|। ধাঁন লগুকা, ধানী-লগুক 
"ধানের মতন ছোট লঙকা, খুব ঝাল। 

ইহা দ্বিতীয় জাতি। নুর্যমণি লঙকা..'ধাঁন- 

লর্কাবিশেষ। উপর দিকে মুখ করিয়! 

ফলে। আজি কালি প্রথম জাতির বহু জাত 

দেখ! দিয়াছে। (২) লঙকা দ্বীপ । দৃষ্টাস্তে, 
লঙকায সোনা সন্ত--লোকের বিশাস যে, 

পূর্বকালে ত্রেতাযুগে রাবণ যে স্বর্ণময় 

আছে মরিচ । লঙ্ক। অর্থে মরিচ। স*তে 

মরিচ অর্থে গোল-মরিচ; এ কারণ প্রভেদ 
করিতে লাল-মরিচ ও লঙরকা-মরিচ নাম 

হইয়াছে। লঙকার আদিনিবাস আঁমেরিক1। 

সেখান হইতে পতুগীজেরা দক্ষিণতারতে 

গো! কাঁলিকাট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রথমে 

আনে । পরে ভারতের নান! খ্বানে ছড়াইয়। 

প.ড়। বোধ হয়, লঙকা তিন শত বৎসরের লঙকাপুরী নির্মাণ করিয়াছিল, সে পুরীর 
অধিক পূর্বে এ দেশে ছিল না। ভাৰপ্রকাশে | সোনা থাকাতে লঙ্ক।-দ্বীপে এখনও সোন! 

লক! কিংবা ইহার অর্থে কোন শব্ধ নাই। | সম্ত।। লক্ষণায়, আকরে আবশ্তক দ্রব্য 

মরিচের তুল্য ঝাল বলিয়া প্রথমে লালমরিচ ; সত্তা হইতে পারে, এ দেশে যে দেশে 

এবং সাধারণ লোকে কেবল মরিচ বলিত। ৷ প্রয়োজন সে দেশে নহে। 

হয় ত লঙকা দ্বাপ হইতে গাছ আসিয়াছিল র লংকুথ (গ্রা* লংক্লাট)-.'ষ্য. (ই* 1908০19)। 

বলি! নাম লগ্কামরিচ। বৈদ্যকশবসিন্ধু- : শুতীক্কত মাফিন কাপড়। 

কোষে এক নাম আছে কু-মরিচ। কু অপ-  লঙ্া, লং'''লবঙ্জ দেখ। 

কষ্ট মরিচ। কিংবা! কুমারিক! নাম হইতে । | লঙ্জার ''নঞ্জার দেখ। (ফা" লঙ্জর )। 

ও* লঙ্কা, হি* মর্টি, ম* মিক্সিঙা! | বিশেষ | লঙ্ঘ.ধাতু, (স* লঙ্ঘ ধাতু )। লক্মি, অতিক্ম 

করিতে হইলে হি*তে লাল মর্টি। কোথাও] করি) লাঁফ দিই। (পদ্যে)। লঙ্ঘন 

কোথাও বা*তে গাছ মরিচ বলে। কারণ: ..'ষ্য,(স')। রোগ জন্ত উপবাঁপঃ 

গৌল মরিচের গাছ-_লতা হয়)। বঙ্জানার্দ- | লঙ্ঘন দেওয়া; অতিকুম। 

বর্গের কৃষিজাত শাকবিশেষের ফল (0২৪৫ | লচ্পচা-.'৭' (স+ লম ধাতু আশ্লেফ, পণ ধাতু 

96061, 01111) ০2906. 08909100120) 1 |  প্পর্শ। লদ্পদ দেখ) । পরস্ত্রীলোলুপ। 

ইহার ছুই জাতি আছে । এক জাতির ফল | লজেঞুস, লঙগুস'.'য্য, (ই* 1926089 )। 

(লঙকা) লহ, গাছে ঝুলিয় ধরে, একটা ; রঞ্জিত শর্বনাপ্। 
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লজ্জ...ফ্য. (স*)। লাজ (দেখ) । লজ্জা-সরম 

'*শযা. (প্রায় সহচর শব )। লঙ্জা-সম্্রম | 

্ষু-লজ্জা.'মনে লক্জঞ! অন্তত ন! হউক, 
চক্ষে যে লজ্জা! প্রকাশ পায়, এবং খে 

লজ্জায় চোখ নত হয়। লজ্জার খাতিরে ' 

লঙ্জাকে, আদর করাতে, 

থাকিলেও শ্রকাঁশিত হইলে লজ্জা পাইতে 

হইবে এই শঙকায়। লজ্জার মাথ! খাওয়া 

--লজ্জাহীন হওয়।। লজ্জীকর, (গ্রা* 

লক্জাফর)...এ. (স*)। লজ্জাজনক | লক্জালু। 

অন্য হেতু না, 

লটকান-.'য্য,( ছি* )। 'বৃক্ষারোহী বর্গের 
৬৭ আভটল দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ ([:018৫ 
[,01109115 ড81108109)। টিয়ার তুলা 

কিস্ত, তদপেক্। চ্ ছোট চাপা, পু 
হত্ব, প্রায় গোল। মাথ৷ সবুজ, উপর 

পাথ| রন্তবর্ণ। লটকান.'"আমেরিকা 
দেশের ছোট তরুবিশেষ (1৪ 
01611588 )। ছুই শত আড়াই শত বৎসর 

হইল ভারতবর্ষে আনীত ভইয়াছে। দক্ষিণ 

ভারতে অনেক । পাত! ঝড়? ফুল শাদা ও 

লাল ছুই জাত বর্ষাশেষে ধর়ে। ফুলে ৫১০টা লজ্জাবতী... (স* লজ্জালু )। ববব)লাদি-। 
বর্গের কণ্টকময় বন্য ক্কুপবিশেষ (36151; 
0৮০ 91906, 01110038 08৫109 )। 

পাত! ছু'ইলে মুদ্রিত হইয়! নামিয়! পড়ে। 

শুঁটা লোমশ, ফুল প্রায় বারমাস ফোটে। | থাকে। এই রঞ্জের জন্য গাছের আদর। 
অমরে, নমস্কারী গণ্ডকালী সমঞ্গা খদি- | কিন্তু, রঙা কাচা। 

 রীত্যপি_-অঞ্জলি আকারে পর্ণ মুদ্রিত হয়, | লটকান:.'ফ্য, (1 ই* (1৭181 হইতে?) 

যেন নমস্কার করে, এই হেতু নমস্কার) | তিনখানা কান্দে তেপায়াৰিশেষ। 

গঞ্চে গ্রস্থিশ্বলে কৃষ্ণবর্ণ __ গণ্ডকালী; | প্রায়ই, ঠাকুরের পম্মুথে নৈবেদ্য রাখিতে 

পাপড়ি। ফল পেড়ার মতন, পাকিলে 

ফাটিয়! যায়| বীজ অনেক । বীজের গাঁয়ে 

এক লাল রঙ্গ (51178$0, 20108060 ) 

সমস্তত চারিদিকে বিস্তৃত হয়--সমগ্গা) | আধার হয়। 

খদির বৃক্ষপত্ততুল্য পত্র বলিয়া খদিরী। লট্-ধট..'ৰ্য, (স* লট ধাতু ব্যামো, লড ধাতু 

লঞ্জাড়, লেঞ্জাড়, (গ্রা* নেন্জাড় )..'বা. (স* : পীড়িত ভাব, খড খণ্ড ধাতু তঞ্গ, নীরাশা। 

লঞঁ--লেজ, কাপড়ের কাছ!) কিংবা! সঃ 

লঞ্জ-আোত+-বা* আড়। তু* ম* লঞ্চাড় 

_মুক্কিল, ও* লেঞরা- আবর্জনা)। কাজের 

তু* খটক1)। চিন্তার বিষয়ে। লট্-থটা, 
লট্-খটিয়া, লট্-খট্যে.'.গ. যাহাতে চিন্তা! ও 
মোহ জন্মায়, যেমন এক এক কাজ । 

লট্-ঘট..'হ্য. (স* লটক-_ছুর্তন, স লট ধাতু 

বিলাসে ? ঘট--ঘটনা ৷ কিংবা! নট হইতে 

লট )। ছুর্জনের নটের সহিত মিলন, অবৈধ 

প্রণয়। দৃষ্টাস্তে, যেখানেতে আঁটারীটি 
সেখানেতে লটঘটি। 

লাট্-পট..ব্য. ( স* লট ধাতু বিলাস, লড ধাতু 
, লড়নে ) পত ধাতু পতনে )। নুষ্ঠিতভাবে। 

স্ত্র, অবিচ্ছেদ বা অনুব্ধ। 

লটক...ধাতু, (স* লড ধাতু কম্পনে ইইতে)। 
লটকি--লতিক! তুল্য নত হই, প্রাঃ মরা 

পাখীর মাথা লটকিয়! পড়ে। লটক!॥ 

লটকা.''ধাতু. (হি* হইতে ? স* লড ধাতু 
হইতে 1 তু লড়ক! ধাতু )। লটকাই-- 

লগ্বিত করি, ঝোলাই। লটকান!॥ 
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প্রঃ লট্ংগটি 'পাগড় পিষ্ধন গাটবাঁস 
( চৈতন্তমঙগল ১, লট্পট জটা লপটে পায় 

(ভাঠী, লটপট তার বেশ (ণ্ী:)-_লুঠিত 
ও পতিত। 

লটোরা..যা, 1) । শাখাশ্রয়ীবর্গের পক্ষীবিশেষ 
(91711169. 18107105)1 পুং স্ত্রী এক 

গ্রকার। চু দৃঢ়, পাশে চেপটা, নিম্নদিকে 

নত । পক্ষ অপেক্ষ! পুচ্ছ দীর্ঘ, মাথা বড়। 

লাড়ায়ে'''. যুদ্ধকারী। লড়া'.ধাতু, (লড় 
ধাতু আস্তে )। লড়ানা। 

লড়কা..ধাতু, (স+ লড ধাতু বিলাস হইতে । 
লড়বলড় করা__লড়কা 1)। লড়কাই-.. 

. খেলাই, দোলাই, প্রঃ--বড়শী লড়কাইয়া 
মাছ ধরা ॥ লড়কানা ॥ 

লড়কা..'লেড়ক! দেখ। 

লড়ংবড়-"'ব্য, (স* লড ধাতু কম্পনে, বল 
বনে থাকে, গাছে বসিয়া! পোকা দেখে 

এবং মাটিতে নামিয়া আসিয়া ধরে। ছুই 
জাতি আছে। (১) কচ্কচা বা দুধিয়| 

লটোরা.'১৩।১৪ আঙ্ল দীর্ঘ পক্ষী (016 
511110. 11910601525 )1 চোখের পাশ । 

কাল, উপরের পক্ষ নীলধূর, পুচ্ছ কৃষ- 

শ্বেত। (২) ছোটকী লটোরা-..৯/১০ অঙুল 

দীর্ঘ পক্ষী (739-১801:60 9111. হত. 

৮10:808$ )। পিঠ খয়রা। 1৩ 

পড়...ধাতু, (স* লড ধাতু চলন, কম্পন, 
লালন | অনেকে এই লড় ধাতু অশুদধ মনে 

করিয়া নড় শুদ্ধ মনে করেন। কিন্ত, 

তাহ! নহে। তু" দ্* লডতি লতা বাযুনা-_ 

বাতাসে লতা লড়িতেছে)। লড়ি._-বিচলিত 
কম্পিত হই, পরঃ--আনিব এমন বর বায়ে 

লড়ে দাত (ভাঃ), লড়িল মন্তকে জটাজুট 

(মেঘনাদবধঃ)। লড়া ॥ লড়া-..ণ. যাহা 
লড়িতেছে, গ্রাঃ-বুড়া গরু লড়া দাত 
ভাঙ্গা গাছ গাড়) (ভাঃ)। লড়া..'ধাতু, 
( লড় ধাতু আস্তে )1 লড়ানা ॥ (লাড় ধাতু 
দেখ)। 

ডি-'ধাতু, (স* রণধাতু। তু স* লড ধাতু 

উৎপীড়ন)। লড়ি_যুদধ করি॥ লড়া 
লড়াই...ফ্য. (হি*)। যুদধ। লড়াইয়া, 

। 

] 

। 

|] 

ৃ 
] 

ৰ 

ধাতু সঞ্রণে। নড়-বড় দেখ )। বিচলমে, 
কম্পনে, প্াঃ--কাজের সময় লড়-বড় 
করা সুচাঁকু না হওয়!। (২) লটুপট হইতে 
লড়ংবড়, গঃ-_ভারী বড় কাপড় পরিয়া 
লড়.বড় করা। লড়ংবড়িয়!...প, যে লড়- 
বড় করে। 

ড়া'.'ষ্য. (নড়া দেখ। ম* নড়ক, নলক 

হইতে )। সরু কোমল হাত। 

লড়ী-.'ষ্য. (সঃযষ্টি সংগ্রা লঠ্ঠী--লাঠী 
হইতে । কিংব! হিং লকড়ী হইতে। স' 

লকুট ্ লগুড় )। শীর্ণ যষ্টি, প্াঃ__ডানি 

করে ভাঙ্গা লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী(ভাঃ), 

অন্ধের লড়ী। 

ল্ন...ফ্য. ( ই* 1876510 )। কাচ-আবরকে 

রক্ষিত দীপ।  হারিকেন-লগ্ন...( ই' 
11011108109 )। যে লন ঝড় বাতাসে 

নিবে না। হাঁত-লগ্ঠন.'*হাতে বহনযোগ্য 

লগন। 

লণ্ডভ্ড ..প, (স* লগ ধাতু উৎক্ষেপণ ) 
ভগ ধাতু প্রতারণে, ভণ্ডন-যুদ্ধ। ম* 

লডথড। আপা* রণ্ডত্। সং র-- 

নিক্ষল। কিন্ত) র অপেক্ষা! লঞ্খ শের 
অর্থ আছে )। উৎক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত, প্রাঃ__ 

'কবিকঃ; কাজ বিষয়-সম্পতি কাপড়চোগড় 
১০৫ 

৪ 
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লঞ্ডভ করা; লগ্ডত্ করি লঙক! 

দগ্চিবে রাবণে ( মেঘনাদবধ$ )। 

লণ্...“ষ্. (ইটালীয়)। লগ্খন নগর। লগডুদেশ 
**ইংল। 

লত্ব। (গ্রা*)''নতা দেখ ।* 

লদনা.''ষ্য. (হি | বাণতেও।11 স*নাম 

গণ্ধময় )। থটাশ পশুর কোষবিশেষ হইতে 

প্রাপ্ত স্ুগণ্ধ দ্রব্য 

লতা...ফ্য. (স*। সবললী তু বৃততির্পতা-_-অঃ। | লদ্লদ.' “ব্য, ( নৎ”নৎ হইতে )। অবনতি 

বল্লপতি-_সংবুণোতি বলী-_৪. (10711 

প্রতনোতি গ্রততিঃ বৃততি, প গানে ব, 

যাহা বিস্তৃত হয় ব বাড়িয়া উঠে-_ 

৪ 01100011 লততি ব্েষ্টর়তি লতা )। 

যে গাছ জড়াইয়। উঠে (01107017£ 

8100 লতা- 

পাতা...লত! ও পাত । লতা-কবুরী-.*কাল, 
কন্তুরী, মযক-দান1 ( দেখ )। লতা-ফটকী 

..*ষ্য, (স* নাম কটতী, জ্যোতিগ্বতী। লতা 

কটভী--লতা-ফটকী | হি* নয়াফটকী । ও* 

নাম ফট্ ফটিকা)। বন্ত গরতানী লতাবিশেষ 

(08101990610700) 10811080800 )) 

পাত| ছিধা-ত্রিপর্ণ। ফল ত্রিকোষ, ন্ফীত, 
কটুয়ার মতন (কটতি আৰুণোতি কটো 

বেষ্টন্তং ভজতে--অঃ টীঃ)। লতা-মুহুণী 

.**মারিষা্দি বর্গের বর্ধাফুঃ শাকবিশেষ 
(1012615 915510513 )| কতকটা আপাং 

গাছের মতন । ক্ষেতে ও পথের ধারে জন্মে । 

শাথ! কোণিয়া। লতা. 'রাব্রিকালে 'সাপ' 

ন|! বলিয়া কেহ কেহ লতা” ৰলে ; আশা 

লতা, উতৎসব-লত! (নারীভাষায় ৷ তু* আসা" 
লতা! পাওয়া__-লোভ, আশা)। লতা." "ধাতু, 

লতাই-_লতাঁর তুল্য চলি, উধের্ব উঠি, 

পাঃগাছ লশাইয়! উঠিয়াছে; লতার 

তুল্য দুর্বল হইয়া পড়, প্রা-প1 লতাইয়া 

পড়ে দৌর্বল্যে। লতানিয়।, লতান্তে'.'ণ. 

যাহা লতাইয়! চলে ব পড়ে । 

($/110106  0181763)। 

| 

৫ খত ০ 

ভাবে, প্রঃ_কাদা উ”্চ! ড়ায় না, নদ. 
লদ্ করে। 

লপট...ধাতু. (লটপট হইতে। ধাতু লগট৷ 
হইবার কথ|)। লপটি--জড়াই, প্রঃ. 

লট্-পট জট! লপটে পায় (ভাঃ)॥ লগটা। 

লপ্ত."'ষ্য. (স* লিপ্ত ? আসা লন্ত)। একত্র, 
লাগালা'গ, গঃ--এক লপ্তে অনেক জমি 

গায়ে গায়ে। 

লপেট'.'ণ. (স' লিপ্ত । হি*)। পরস্পর লিগ, 

অবিচ্ছিন্ন । লপেট বাজনা-যে বাজনা 

গানের সহিত লয় হইয়! চলিতেছে । 

লবঞ্জা, লঙ্জা ''ষ্য. (স* লবঙ্গ । লৰর্ঞাং দেব" 

কুস্ুমং শ্রীসংজ্ঞং _- অঃ| লুয়তেইনেন 

ছিদ্যতে তৃষ্ণাদিকং। দেবযোগ্যকুম্থম্থাং 

দেবকুস্থমং--অঃ টাঃ। কিস্ত। লব শব 

সংস্কৃত কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে 

মালয় ভাষায় বুষ্তা অর্থে ফুল এবং 

লবঞ্জোর নাম বুঙা-চিগ্জাকে। কিন্তু 

মালয় ভস্বায় অনেক সংস্কৃত শব্ও আছে) 

জঘুকাদিবর্গের তরুবিশেষের ( 80৫501৫ 

018০0" ১118 ) শু্ধ মুকুল (19953) 

মলক্কাদ্ধপের গাছ। এ দেশে বাচে না 

সিংহলে ও দৃক্ষিণভারতে কিছু কিছু জন্ম 

তেছে। লবঞ্গ-লতা "' নারঙ্ঞাদিবর্গে 

লতানিয়! কাট! গাছবিশেষ ( 18%908: 

5০810))9)। পাঁত। ভ্রিপর্ণ ; ফুল শা? 

স্ুগশ্ধ, গ্রীষ্মকালে ফোটে। ফল বড় ব 

? ১৯ 
ঠা, 
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নেবু ফলের মতন। শ্রীহট ও চট্টগ্রামের গাছ ।। 
বন-লবঙ্জা,'বন্ত শাকবিশেষ (00591558 

লগ্বাই-''ষ্য. (হি*)। লঙ্ব। লক্বাটিয়া, 
লম্বাট্যে...ণ, ( লগ্বা+ত1+ইয়া)। প্রায় 

580:000058 )। ভিজা ক্ষেতে জন্মে। । লম্বা । লম্বালঘ্ি-''্,. লহ্ঘদিক | 
পাতা একোত্তর, ফুল হলুদা, ফল লম্বা লগ্ঘমান..'ণ. (স*)। লম্বিত, যাহা 

কোণিয়া, ফলের উপরে দল। এই হেতু. ঝুলিতেছে। 
লবঙ্জের সাদৃশ্যে নাম। বস্তুতঃ পানিফল । লয়.'*ষ্য. (স*)। 

ও কেশরদামেব সহিত সাদৃশ্য আছে। | পাদন্তাস, গীত ও বাদ্যের কিয়াকালের 
কোথাও কোথাও লাল লবগ্াা বলে। | পরস্পর সমতা (অঃ), নৃত্যগীতবাদে)র 

লব্ঠা ফুল ''লবর্ভা সারৃশ্তে নারীহন্তের স্বর্ণ; সামা (হেমঃ)) গীতের আদ্যোপান্ত 

অলঙকারবিশেষ | কালপরিমাণের নিয়ম সমান রাখ! ( গীত- 
ধান, লোবান-.“ষ্য, (আ* লবান)। গুগ্গুল-! স্ত্রসার)। দ্রুত, মধ্যম, বিলম্বিত-_ 

বিশেষ (9672017)। ইহার গাছ (90718% 1 লয়ের এই তিন ভাগ। লয় মাফিক 

)0102017 ) মালয় দ্ব'পে জন্মে এবং সেখান] কথা-যথাযোগ্য সময়ে | 

হইতে ভ্বাঁন এদেশে আসে । আসাম, : ললিতা, ললিত.''রাগরাগিণী দেখ। 

বর্ম ও মালয় দেশে আর এক গাছ হইতে ৷ শংপশ''*ব্য, (স* লন লশ ধাতু শ্লেষণে, 

গ্রকৃত লবান তুল্য সুগন্ধ নির্যাস পাওয়া : পৃশ ধাতু স্পর্শনে )। আলিঙ্গন ও স্পর্শের 

যায়! তাহা শিলারন (5018৯) নামে । অভিলাষে, গ্রহণ অভিনাষে। (লচ. 

খ্যাত। । পচ, লিনৃপিস দেখ)। 
নবেজান-''ণ. (ফা* লব--ওষ্ঠ, জান--প্রাণ- | লঙ্গনা-''ষ্য. (স* লশুন হইতে )। বৈদুর্য রত 
ওাগতগ্রাণ)। ব্যাকুল। | 

গবেদার...ণ, (পততুণ 1০৪__জামাবিশেষ+ | লম্কর...ফ্য. (ফাঁ*)। পদাতি সৈষ্গ, প্রায়ই 

নাশ, প্রলয়; নৃত্যের 

(০869 78 )। 

ফা* দার 1)। দীর্ঘ জাম-পরা, ফুলবাবু। | জাহাজের পদাতি; জাহাজের খালাসী। 

ত্য."যা, (স*)। প্রাপা, লাভ, বৃদ্ধি, 
৫--গাই লভ্য লয় দিন প্রতি (কবিকঃ) 

_শুরদ। আসল-লভ্া.'"ষ্য,. খণদানে 

আসল টাকা ও শুদ বিষয়ক গণিত 

(শুতস্করী )। | 
ম্প-'ষ্য,( ই* 18170 )। কেরোনীন দীপ। 
ম্কঝম্প যা, (স* লক্ষ 1+স*ৎ বাম্প। 

সহচর শব )। লাফ-ঝাপ। 

ধ''বা,(স*)। দৈর্ঘা, গাঃ--লম্বে চারি 
হাত। লঙ্া,,'প, (কব +আ)। দীর্ঘ। 

লহম। .'ষ্য. (আ* লমহা )। 

লহনা..'ষ্য, (স* লভ ধাতু লহ হইতে। ল 

ধাতু দেখ)। ল্রভা, লাঁত, পাঁওন!। 

লহন1-গঞ্ড|... প্রাপ্য অর্থ । 

ক্ষণ, গঃ-- 

এক লহমাও স্থির থাকে না (টেকটাদ)। 

( অগ্রচলঃ) । 

লহর..'ষ্য. (স* লহরী )। লহরী, ঢটেউ। 

ল্হু ''গ. (সৎ লঘু)। লঘু প্রঃ--লহু লু 

হাস। (প্রাচীন বৈষ্ণবপ:দ )। 

,,এয্য। (হি) লো দেখ)। রন্ত। 
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লাঁ। লাহা...যা, (স* লাক্ষা। ও* লীক। | যয. গেছো! সর্প বশেষ, হরিতবর্ণ, দেখতে 
ফা'লা)। লাক্ষা বা জউ (দেখ)। যেন লাউনাছের ডগা। মাঁথা 'লেজ লহ, 

লাহারী...ফ্য. (স* লাক্ষাকার। লাহ+আরী)। | দেহ পাশে চেপ্টা (101/9215 7)। 

লাক্ষাকার জাতিবিশেষ। স্ত্রী' লাহারিনী। 

লা(গ্রা")*নৌক1। (না দেখ)। 
লা.' ব্য, (আ*)। বা* ন! তুল্য, যথা, 

লাখিরাজ--করশুন্ত (ভূমি), ল'-চার-- 

উপায়হীন, লা-জবাব-__নিরুত্তর,লা-দাবি-'' 

দাবি-শুন্যাতা। 

হীন। বাণতে প্রায়ই, না হুইয়! পড়ে । 

লাই, লেই..'যা, (সং লাজা। ও* লিহা)। 

খই-মগ্ড। 

লাই (গ্রা*)...ষ্য. (নাই দেখ)। নাভি; ' 

মেহ। 

লীইন (গ্রা* নাইন )..'ষ্য. ( ই* 1176)। 

রেখা, সুত্র, পথ । 

' লাঁইনিং'*ষ্য, (ই* 11010) কাপড়ের 

অন্তর। 

লাইব্রেরি, লাইবেরি'''ষ্য* ( ই* 11)1%15 )। 

পুস্তকাগার। 

লাইসেন্স, লাইসেনি:''ষ্য, ( ই* 1150056 )। 

রাজ-সরকারের অনুমতি | 

লাউ, (গ্রা* নাউ )-.'ফ্য. (স* অলাৰ,, 
স*প্রা* অলাউ, লাউ। হি* কছু)। 

কুম্মান্ডাদি বর্গের কৃষজাত গ্রতানী ফল- 

শাকবিশেষ ও ফল (0০06 ৪০০1, 

ফুল শাদ। 
বড় বড়, পাকা ফলের খোল! কঠিন। 

লাউ খোলা .-পাঁকা লাউ ফলের খোল! । 

লাউ-কাটাকাটি..'ষ্য, বালক্দিগের খেলা- 

বিশেষ। গুটী লইয়া খেলা, যেন ছুই 
জনে লাউ কাটিতে থাকে । লাউডগা..' 

[.96905115 50168115) | 

লা-বারিশ_-উত্তরাধিকারী- 

| লাএক ''লায়ক দেখ । 

লাওয়ারশ, নাওয়ারিশ'''ণ. (ল| দেখ)। 
উত্তরাধিকা রীশৃন্ত । 

লাথ.. ষ্য. ণ. (স* লক্ষ)। 

লক্ষ সঙ্থক, ১০০০০০। 

লাখিরাজ, লাখরাজ ''ণ. (ল1! দেখ)। নিষ্ধর 

| (জমি দেখ)। লাখরাজধার..'নিষ্কর 

1 ভূমিভোগী । | 
৷ লাগ'''ধাতু, (স* লগ ধাতু । হিৎ ও* লগ, 

ম* লাগ ধাতু । স* লগধাতুর মৃলার্থ 
সঙা, মেলন, প্রাপ্তি হইতে ব্চ'তে লাগ 

|  ধাতুব নান৷ অর্থ আসিয়াছে )। লাগি- 

যুক্ত, লগ্ন হই, গা ঃ--কাপড়ে কাদা লাগে, 

ঘরে আগুন লাগিয়াছে) রত নিযুক্ত হই, 
গরঃ-কাজে লাগা) নিরন্তর নিযুত্ত 

থাকি, প্রঃ-হাসিতে লাগিল) স্পর্শে 

আসি, প্রঃ--পীচটার সময় গ্রহণ লাগিবে, 

চাল মাথায় লাগিবে; স্থবির হঈ, থামি, 

প্রঃ--এখানে জাহাজ লাগে না) মুল 

বিস্তার করিয়! জন্মি, প্াঃ- গ্রীষ্মকালে 

কলাগাছ লাগে না; আকুল, অভিভূত 

করয়া লগ্র হই, €াঃকটু কথা মনে 

লাগে, গলায় সুপুরী লাগে, চোখে রোদ 

লাগে? পশ্টাৎ ধাবিত হই, ঞ2-শিয়ালের 

পেছু কুকুর লাগিয়াছে প্রতিদ্বন্দ্বী হই, 

শত্র, হই, প:--বন্ধুর সহিত লাগিতে 

নাই); আরধধ হই, গর; কয়টার সময় 

লাগবে ? বিবাহের আয়োর্ছন লাগিয়াছে। 

ঘটি, গাঃ_ ঝগড়া লাগিলে বিপদ) ব্রত 

লক্ষ সঙ্খা। 

০৯৮ 
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হ্ই, প্রঃ-শেষ করিতে বৎসর খানেক 

লাঁগিকে বিবাহে হাজার টাকা লাঁগিবে; 

প্রয়োঞ্জন সাধনে আসি, প্রাঃ ছূর্গাপূজায় 

বিষবপত্র লাগে; বোধ হই, প্রঃ--ভাল 

লাঁগিতেছে না, সোনার কটোরি কুচযুগগিরি 
কনকমন্দির লাগে ( চখ্চীঃ )--( কোথাও 

কোথাও গ্রা'ং বোধ লাগা), গান মিষ্ট 

লাগিতেছে; কর্ম অর্পিত হই, ভা 

মোর পুবীভার লাগে ( ভাঃ)__পুবী নির্মাণ- 

ভার আমাতে অর্পিত হইল । 

আদা জল খাইয়! লাগ!_-আদ! জল পাচক, 
যেন ভোজন নিমিত্ত ৷ ইহ! হইতে একা্রী- 

মনে নিযুক্ত হওয়া। উঠিয়া পড়িয়া 
লাগ_না থামিয়!। লাগা-.'ধাতু, (লাগ 

ধাতু আস্তে)। লাগানা। ওঃ 

শুনি গাহকিনী আসিয়া আপন দৌকান 

নিকটে লাগে (চগ্ীঃ)-লাগায় পরিবর্তে 

মিলের জন্ত ৷ লাগাঅ..'ণ. (হি হইতে)। 

অবিচ্ছিন্ন, নিরস্তর, গাঃ--লাগাঅ কাজ; 

সংলগ্ন ব! পার্স্ব । লাঁগাড়'''ণ, (লাগা + 

আড়)। অবিচ্ছিন্ন, সদ্দাব্যাপী, প্রঃ | 

লাগাড় জল--যে জলের বিরাম নাই, 

লাগাড় করা--অবিরাম হওয়!। লাগাদ, 

লাঁগাইদ...বা, (ভূলে নাগাইদ। লাগ+ 

আদ -লাগাদি-_লাগাইদ)। অবধি, পর্যস্ত, 

গ্রঃ--এলাগাদ্দ দেখ। নাই। লাগানি-.' 

ষ্য গোপনে দোষারোপ, নিন্দা, এাঃ-- 

করয়ে লাগানি (চৈ$ চঃ)। লাগানি ভাঙ্গানি 

'**ষ্য. (সহচর শব্ব)। গোপনে দোষারোপ 

ও মনোভগ্জা। লাগানিয়া॥ লাগান্টে 

'*'গ. (লাগান +ইয়া)|। অবিচ্ছিন্ন, সতত, 

পঃ-লাগানিয়া বর্ষা) অস্ভের কুমন্ত্রা- 

৪ 

লাগ! ॥ 

ূ 
| 

[ 

ৃ 
| 
1 

| 

| 
) 

1 

] 
ৃ 

] 

কারী, প্ঃ-লাঃ লোক) কুমন্ত্রণা-সিদ্ধ, 
গাঃ--লাঃ কথা | লাগাল . যয. (লাগ+ 

আল । তুঃ লাগাড় )। লাগ, সঞ্জা, সধ্ধান, 
গ্রঃ-চোরের লাগাল ধদ্দি পাই (ভাঃ)। 

লাগা-লাগি.."ষ্য. পরস্পর যোগ, দ্বন্ব। 

লাগালি.''লাগাল। লাগি, লাগ..'ষ্য, 

(লাগ ধাতু ই। ই লোপেলাগ। কিংবা সৎ 
লগ্ন হইতে )। সঙ্গা, প্রঃ--বনে বনে 
উকটিয়! তোর লাগি ন! পাইয়। (জ্ঞানদাস)। 

হেন বুঝি অভিপ্রায় শুন্কে শুন্তে আসে যায় 

কেমনে পাইৰ তার লাগ (ভাঃ); সম্ধান, 

তত্ব। লাগি, লাগিয়া, লেগে "ৰা. (ও 

লাগি, ম* লাগা, হি লিয়ে)। নিমিত, 

জন্য, প্রাঃ__ভিক্ষা লাগি এক দ্িন এক 

গ্রামে গিয়া (চৈঃ চ:), পাপ কর কার লাগি 

(কৃত্তঃ), সরম ভরম গেল উ্দরের লেগে 
ভাঃ)। কিসের লেগে ভাবিতেছ--কি 

জন্য, কি কারণে । তোমার লেগে বসিয়! 

আছে--তোমার নিমিত্ত অপেক্ষায় । লাগ- 

মইঠ..'ষ্য. (লাগ+মোটিয়া?)। যেকিছু 

দ্রিনের নিমিত্ত নির্দিষ্ট বেতনে কাষি ইত্যাদি 
কাজ করে। 

লাগ! (গ্রা*)-''ষ্য. (নাগা দেখ)। নাগা 

সন্যানী ; বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ (লাগ! )! 

লাগাম. ''ষা. (ফা* লগাম )। অর্খবন্ধা। 

লাগেজ "'ষ্য. (ই* 11888) | মোট, যাত্রীর 
মোট। 

লাগ্জট.''ফ্য. (হি* লঞ্জোট। স*' লঙুল 

হইতে। তু* হি* লাঞ্জা_ মাল কৌছ!)। 

কৌগীন। 

লাঞ্জা-বোট, লাং-বোট"ষ্য, (ই* 1018- 

১০৪ নহে। লাঙা-লাঞ্জল+ই* বোট 
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_ নৌকা) জাহাঙ্জের পেড় পেছু যে ছোট | 
ডিজ্গী অনুগমন করে; লক্ষণাঁয়, যে অন্ু- ূ 

গমন করে এবং যাহাকে সঙ্গে না লইলে 

চলে না। 

লাঙ্গল, নাঞ্জাল...ষ্য. ( স* লাঞ্জাল। লঞ্জাতি 

নান, হন্চ) হিৎ হল) ম* নাঙার)। 

কৃষিকর্মের প্রসিদ্ধ যন্ত্রবিশেষ, হাল। 

লাঞ্জল করা-_লাঞ্জাল দ্বারা ভূমি কর্ষণ। 
লাঁঞল গড়া-_লাঞ্জাল নির্মাণ। একথানা 
লাঙ্ালের চাষ '*যে পরিমাণ ভূমি একখান 

লাঞঙ্জাল দ্বারা চষ! হইতে পারে, তত জমির 

চাষ, প্রায় ১৫ বিঘা জ'মর চাষ। লাঙ্গল 

টানা- গোরুর লাঙ্গল কর্ষণ। লাঙ্গলা, 

ূ 
॥ 
] 

| 
গচ্ছতি ভূবং_অঃ টীঃ। ও* লগা, | 

ূ 
| 

[ 

লাঙ্া লয়, লাঞ্জল্যে-.'ষ্য.(লাঙ্জাল +আ, ৷ 

ইয়া)। যে মনুষ্য লাঙাল চালন| করে, 

. লাঁজীল চালনায় দক্ষ। লাঞ্জলের অঙ্জ, ৷ লালা, 

--(১) কৌটা-.*যা, (স* বো্ট, বৃস্ত)। 
লাঙ্গলের যে অঞ্জা লাঙালয়! হাতে ধরে, 
মুঠ! । মুড়া'য্য. (স*মুখ্খ হইতে । ও, 

মুণ্ডা | স* কুটক, নিরীষ)। যে বীকা কাঠে 

ফাল বদ্ধ থাকে । ফাল'''ষ্য. (স*। ম* 

ফল! )। জোহার ফল! । ঈষ .'ষ্য. (স*। স* 

ঈষা)। লাঙ্গল দড। আড়-চাল-.'ফ্য, : 
(আড়-_তির্যক+চাল--যাহ! চালিত হয়)। ! 

ঈীষ উচা নীচ। করিবার কাষ্ঠথ্খ । জোআল, 

যোয়াল...ষ্য. (স* যুগ। কিন্তু, যুগ হইতে 

জুআ হইত | বোধ হয় স* যুগল হইতে। 

ও* জুআন্তি, হি" জুআ, ম* জুৰ ভূ)। যে 
কাষ্ঠ গোরুর কাধে বদ্ধ হয়। ক্োআলের 

শলী...( সৎ শলা )। ( স*) যুগকীলক। 

আঙদ, আর্জদ..'ঘ্য, (স* আবম্থ। 

আবণ্ধো যোল্তং_-অ$)।'জোত, র্মরজ্জ। 
জোত.-'ষ্য. ৬ স* যোত্র, যোল্তু) .আর্জদ। 

আঁকুড়...ষ্য. (স* অঙ্কুর হইতে)। মুড়া ও 
জোমাল বাঁধিবার অঙকুর ৰা অঞবুশ- 
আকৃতি বংশখ্ড । হালিয়া, হেল্যে-..ফ্য, 

যে গোবু হল কর্ষণ করে। (হাল দেখ)। 

সীরালী...ষ্য. (স* সীর--হল+-আলী-_ 
সীরালী)। ক্ষেত্রে লাঞ্জাল-পদ্ধতি। 
ৃষটন্তে, বাসুন গেল ঘর ত লাঁাল তুলে 
ধর- ব্রাহ্মণ ভূম্বামী যখন উপস্থিত থাকেন, 
তখন লাঙ্লিয়! লাঙ্জালের ফাল মাটিতে 
প্রবেশ করাইয়া ধরিয়! থাকে। ভূম্বামী 

চলিয়৷ গেলে শ্রমলাঘব হেতু লাঞ্জলিয়! 

লাঙল তুলিয়। ধরয়। প্রতারণ! করে। ইহা 

হইতে, স্বামী বর্তমানে কাজ হয়,অবর্তমানে 

কাজে শৈথিল্য ঘটে। 
লাঙা লয়।'--ষ্য. (স' 

লাঞ্জালী )। বিষলাঞ্গলী গাছ, ঈষল!ঞ্জলী 
(দেখ )। 

৷ লাঁচাড়ী-'নাচাড়ী দেখ। (আসা* লেচারা)। 
ৃ লাচার.'*নাচার দেখ। ল। দেখ। 

লাজ: 'ষ্য. (স* লঙ্জ।) | লজ্জ। | লাঁজ খাওয়া 

লজ্জ! ত্যাগ, গ্রাঃ--লাঁজ থায়া৷ আমু ফিরে 

তবু দয়া হণে। ন! (ভাঃ রসমঞ্জরী)। লাঙের 

মাথ| খাওয়া-_লজ্জ। বিসর্জন। লাজ কর 

--লজ্জ। বোধ করা। লাজ পাওয়া__লঙ্জ। 

গ্রান্তি। লাজে মরা-- লজ্জায় মৃত গায়, 

সঙকচিত। লাজুক...ণ. (লাঞ্+টক)। 

লজ্জাশীল, আলাপবিমুখ | 

লাজবর্দ...ধ্য. (ফা*। স* রাজাবর্ত। কিন্তু 

অর্থসানৃশ্ত নাই )। তুর দেশের মণিবিশেষ 

(19515195911 )। 
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লাুনা ''যা. (স* লাঞ্ছন। লাঁন্ছ ধাতু চিষ্থী- 

করণ। লাঞ্ছনং নামচিহুয়োঃ--মেঃ | তু 

ও* লাঞ্,পালি লাগ্ু--উত্কোচ)। কলগক) 
অপমান, কেশ । 

লাট.''ষ্য, (সং লট-_ছূর্ভন, ধূর্ত; কিংৰা 

নাট হইতে )। ধূর্ত, রঙ্জাকারী, প্রঃ-_-যত 
লাটের গুরু কানাই। 

লাট...ফ্য. (স" লাট-জীর্ণ বস্ত্াদি। তৃ* ফা 

লাৎ--ময়লা )। জীর্ণ বস্ত্র, বন্ত্ের জীণভাব) 

প্রঃ নুতন কাপড় খ্বাট-ঘাটি করিলে সে 

কাপড়'লাট হয়। 

লাট...্য. (স* যষ্টি হইতে জীঠ__লাট)। দঠ | 

(দেখ)। 

লাট...য্য, ( ই*1০%) | অংশ বড় জারির ! 

অংশ) নিলামে বিকেয় দ্রবোর এক এক ূ  

সমষ্টি। লাট'বন্দ.."ষ্য, বিভন্ত বস্তুর 
তালিকা); বিকেয় জমির্দারির তালিকা। 
লাট-বহর.''ষ্য. (ফা* বহর--নদী)| লাটের ৷ 
বহর, বহু বন্ত। লাট-.'ষা, ( ই* রি 
প্রভৃ,রায়। ছোট-লাট:*'লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর। ূ 

বড় লাট...গবর্ণর জেনেরাল। জঙ্গি লাট ৷ 

'*প্রধান সেনাপতি । 
লাটা...নাটা দেখ । (স' লটা__করঞ্জভেদ)। 
লাটিম...ষ্য, (লাট হইতে )। জউর্ঙ্তো চিত 

ছোট কাষ্ঠথ্খ বা ছোট লাঠী, শিশুর 
খেণনাবিশেষ। 

লাটু ''ষ্য. ( স* লটু)। দোড়ী দিয়! ঘুবাইবাঁর 
পদ্মকর্ণিক! তুল্য খেলন । 

লাঠ, লেঠা-."ষ্য. ( লাঠী সাদৃশ্তে। টাকায় নাম 
ছাইতান )। উভচর মত্ন্তববশেষ (9911০- 
০601)9108 102168 ) | শউল মাছের 

মতন। মাথ! চেগ্টা, চোড়। সাপের 

লাগী...ফ্য, 

মতন। দেহ লম্বা গোল। 

কাল দাগ । 

গায়ে কাল 

লাঠা কল..ষ্য. (লাঠী হইতে)। কুপাঁদি হইতে 
জলতোল! টেকি-কল। 

( স* যষ্টি হইতে সপ্প্রা* লঠঠী )। 

যষ্টি) বাশের মান্ুষগ্রমাণ যাষ্ট। গবাদি 
তাড়ন যষ্টি। লাঠী-ঠেঞ্া! ''ষ্য. (সহচর 

শব)। প্রহার নিমিত্ত লাঠী ইত্যান্দি। 

লাঠী-আড়া, লেঠেড়া-..ফষ্য. লাঠীর গ্রহারে 
পথিক বধ করে যে,পথদস্থ্য (তু* ঠেঞ্গাড়া)। 

লাঠী-আল, লেঠেল-"“ষ্য. লাঠী খেলায় দৃক্ষ 
পুরুষ । লাঠ! "ধাতু, লাঠাই--লাঠী দ্বার 

প্রহার করি লাঠান! ॥ লাঠাপাঠি '.লাঠী 
দ্বার পরস্পর প্রহার 

লাড়'''ধাতৃ, (স* লাভ ধাতু লালনে। লড় 

ধাতু দেখ )। ল।ড়ি লালন করি, গ1ঃ-- 

দিনরাত' ছেলে লাড়া সোজা কথা নয়) 

উতক্ষেপ করি, প্রঃ-হাত লাড় গলা 

তাড়ি ডাক ছাড়ি কয় (তাঃ); চালিত 

করি॥ লাড়া ॥ লাড়!."'ধাতু, (লাড় ধাতু 

আগ্ডে) ॥ লাড়ান। ॥ লাড়া-লাড়ি'.'খ্বানাস্তর 

করণ। ঠাই-লাড়! হওয়। '"শ্বান পরিবর্তন 

করা । অণ্লাড়'.'ণ. যাহ! লাড়িতে পারা 

যায় না, বৃহৎ ভাবী । 

লাড়,''*যা, (স* লডডুক)। গুড়ে পক 

গোলাকার মিষ্টান্ন। খই-ল(ড়.''খই ও গুড় 

যোগে লাড়ু ; নারিকেল-লাড়।''নারিকেল 

কোরা ও গুড় যোগে লাঁড়।। লাড়, 

পাঁকান।--লাড়, তুল্য গৌল করা । লাড়, 

গোপাল-.'ফ্য. লাড়ভোী গোপাল শ্রীকুষ্ণ) 

পাঠশালায় দণ্ডবিশেষ। এক হাটু গাতিয়| 

এক হাত বাড়াইয়৷ থাক। দণ্। 
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লাঁতা, নাতা...ব্য. ( স* নন্তৃক, লন্তুক-_জীর্থ লাদনানা। লাদা' "ধাতু, (লাদ ধাতু আস্তে)। 

বন্ত্রধণ্ডে )। নেকড়া, মে নেকড়! দিয়া ঘর 

নিকানা হয় (নাতা দেখ )। লাতা-জাবড়। 

**গোময় জলে লাতা ভিঞ্জাইয়া ঘর 

নিকাইতে হয়। ভিজাইয়া ফেলিয়া! রাঁথলে 

যেমন নিকানা-কর্ম সমাপ্ত হয় ন।, 

তেমন কাজ খাননক করিয়া ফেলিয়া রাখা । 

লাতা-ছুতা-*'ছুতা-নেতা দেখ । লাতাড়' 

নেতাড় দেখ । 

লাখ, লাথি, (গ্রা* নাতি )"'ষ্য. (স* লতা 

পদাঘাত__-আন্তে। স* লতা -- শাখা 

হইতে ? স* লত ধাতু আঘাত হইতে ? ৰা 

আসা* লাথি (ঢাঁকায় লাখি ), হি* লাত, 

মণ লাঁত লাথ। ও*তে গইঠ1, স* গুলফ 
হইতে । আশ্চর্য, বাতে ত-বর্গের দ্বিতীয় 

বর্ণ, হি* মণতে ত বর্গের প্রথম বর্ণ ! ইহাতে 

বোধ হইতেছে, মূল শবে ত, এবং হয় ৩ 

লত! হইতে উৎপতি। ফা* লক্দ )' পদ- 

ঘাত। লাখ.''গবাদ পশুর পদাঘাত, লাথি 

,.*মানুষের পদাঘাত | লাখ।..'ধাতু. লাখাই 

--পদাঘাত করি॥। লাখানা ॥ গোদ। 

পায়ের লাথি.''দেখিতে ভয়ানক, কাজে 

তত পীড়াদায়ক নহে । 

লাদ.."ধাতু. (বাঁ* আসা* হি' ম* লাদ, ও" 

লদ ধাতু । তু* ই* 1০201 স* লড় ধাতু 

উতৎক্ষেপণে )। লাদি-_ বোঝ! বা ভার 

চাঁপাই, গবাদির পৃষ্ঠে ভার স্বাপন করি, 

পাঃ_কুঞ্জঃ লার্দয়! লহ যত আছে ধন | 

(কৰিকঃ)॥ লাঁদা ॥ লাদনা-.'ষ্য. (লাদ ধাতু 

| 

লাদান! ! 

লাদ, লাদা...ফ্য, (স* লণ্ড। আদা, লাদ; 
হি* ম* লীদ; ও* লেদী)। গবাদি পশুর 
লম্বাকৃতি বিষ্ঠা; পি্খ (তু ও* আদা, 

লদা )। লাদী, জেদী-''্য, ছাগাদি পশুর 

বিষ্টঠা। লাদ -*ধাতু. লাদি--বিষ্ঠ ত্যাগ 

করি॥ লাদা॥ লাদা...ধাতু, (লাদ ধাতু 
আস্তে) ॥ লাঁদান! ॥ লাদনা...ষ্য. (লাদ+ 

বা* না)। উই পতগ্গাদির বিষ্টা। উই- 
লাদন1..'উইর বিষ্ঠাসবুপ মৃত্তিক। 

লাফরা...ণ. (1 স* লস ধাতু হইতে? তু" 

আনা, লাহপহীয়।-_বর্ধিত )। স্থল, মোটা, 

প্রঃ-_লাঁফয! বেখুন_-মোঁটা বেগুন (চৈতনঠ 
মঙ্গল); প্রভূ কহে মোরে দেহ লাফর 

ব্যঞ্জনে (চৈঃ চ৫)- মোটা! তরকারি । 

লাঁফ...ফ্য. (স* লম্ফ । ঢাকায় ফাল)। লক্ষ । 

লাফা.."ধাতু. লাফাই__লন্ফ দিই ॥ লাফানা। 

লাফানি-.'য্য. ল্ষ। (নাপান দেখ) 

লাফ! লাঁফি ''লক্ষ; রাঁড়ের পালকি-বাহক 

কাহার ভাষায় কোড়া জম, যে জমির উপর 

দরিয়া চলিবার সময় লাফাইয়। চলিতে হয়। 

লাঁবড়...ণ. (নাঁবড় দেখ। কিংবা স* লগ 

ধাতু কথনে হইতে । হি* লবাড়)। মিথ্যা" 

বাদী, অতিকথনশীল। 

লাভ ..বা. (সং)। প্রাপ্তি) উপার্জন) উপস্বত্ব। 

লাভ লোকসান...ষ্য. ( লোকসান দেখ )। 

বৃদ্ধি ও ক্ষতি। লাভে মূলে নষ্ট ''আগল 

টাকা ও তাহা হইতে উপাঞ্জিত টাকা_ 

অনা')। যে বাশ বা কাঠ দিয়া গবার্ধর | ছুইই নষ্ট। লাভালাভ "'ষ্য. (লাভ+ 

পিঠে ভার চাপানা হয়। লাদনা-.'ধাতু- অলাত )। ক্ষতি বৃদিধ। 

লাদনাই_হলাদনা দ্বারা গ্রহার করি।! লাম!:..য্য(তিববতী)। তিব্বতের বৌদ্ধ পুরোহিও। 



চু 

নায়ক, লায়েক '.ণ.( আ, লায়ক )। যোগ্য । 

লায়ক ছে€ল:''অর্থ উপার্জনক্ষম। কাজের 

লাঁয়ক.''কাজের যোগ্য । 

লাল..'ষ্য. (স* লাল1)। মুখের আব, 

পঃ-বার বছরে ফলে তাল বদি না লাগে 
গোরুর লাল। লাঁল কাট1_-দেহ' বিকারে 
মুখলালা স্বতাঁর মতন লম্বা হওয়া; 

বিকারে রসের স্থৃতার মতন হওয়া, যেমন 

দৃধিবীজের দোষে পাত! দই লাল কাটে। 

লাল গড়ানা, লাল পড়া--শৈশবে বুদ্ধত্বে, 

দৌর্বল্যে ও ভোজ্য লোভে লালাআব 
হওয়া। লালা .'ধাতু. ক্লালাই _ ভোজ্য- 

লোভে মুখে রসম্রাব হই, গাঃ-_কার্তিক 
গণেশ মোর অন্নকে লালায় (মাঃ)-_ 
অননকে--অন্ন নিমিত্তে ॥ লালান! ॥ লালায়িত 

'“ণ.(স*)। লোভযুক্ত। 

নাল..প. (স* লল, লড ধাতু ঈগ্দা। 
লালিত, লালিত্য হইতে 1? ফা" লাল-_ 

প্রিয়, রন্তৃবর্ণ)। জ্ুন্দর, গাঃ_-গিরিধর- 

লাল গিরিপর খেলল (জ্ানদাস ); প্রিয়, 
পঃ-রসিকলাল মতিলাল (বাণ্তে 

মান্থুষের নামের অংশ। তু* হি* লাল 

সাহেব_-প্রিয় ভদ্রলোক, লালী-_ প্রিয় 
কন্তা। লালা..বিহারী কাযশ্বজাতি। 
্র' লালানী। লালাজী...প্রিয় মহাশয় ); 

উৎকষ্ট, প্রঃখিলভূমি লেখে লাল 
(কবিকঃ)) রাঙা, প্র:_-লাল কাপড়, 
ঠোট লাল (তু' রঞ্জ হইতে রাঞ্জ!। 

রাজা দাদ1--প্রিয়দাদা )। লালচা, লাল- 
চিয়া, লালচ্যে...ণ, (লাল+-সা-_সাদৃশ্তে)। 
লালমদৃশ, ঈষৎ রন্তবর্ণ। লাল ..ব্য, লাল 
কুচ বা রন্তিকা, রতি ওজন (৬ লালে এক 
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আনা )) মাণিক (197. ফা*)। লালড়ী 
"যা, (হি* ম*। লাল-_মাণিক+ড়ী)। 
তামড়ী (£811160)। লাল: "ধাতু, লাঁলাই 
_লোহিতবর্ণ হই, প্রঃ--ঘা লালাইয়াছে। 
লালান| ॥ লাল কাশন্দা, লালচিতা, লাল 
ঝাউ প্রভৃতি কাশন্দা, চিতা, ঝাউ গুভৃতি 
শবে দেখ। লালঠেঞ্ী..ষ্য. কূলেটর 
বর্গের প্রায় ২০ আঙ্গুল দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ 
(1175 9016, 71079109083 ০৪8৫1083) 

মাথা ঘাড় শাদা, চ৫। সোজা দীর্ঘ কাল) 
পক্ষ দীর্ঘ. কালতে সবুজ; পুচ্ছ পাংশুবর্ণ। 
পা দীর্ঘ, রন্তবর্ণ। ইহা হইতে নাম। 
জলের ধারে বসিয়। পোকা গুগ্লি খায়। 

লাল (গ্রা')..'নাল দেখ । 
লালন:.ব্য.(স*)। সন্গেহে পালন। লালন- 

পালন..'ষ্য. (স*। সহচর শব )। লালন 
ও পালন। লালা-পালা...দাতু, লালাই 
পালাই_লালন পালন করি, প্রায়ই 
লালাইয়া পালাইয়-_-লালিয়ে পালিয়ে-_ 
এই এক পদের প্রয়োগ হয়। 

লাল্পোষ-**ণ, (ফা* লাল+পোষ)। লাল 

পোষাকযুত্তু, গাঃ_লালপোষ খাসবরদার 
(ভাঃ)। 

লালমোহন...ষ্য. (লাল- প্রিয়। প্রায় সহচর 
শব হইয়াছে )। ক্ষীরের মিষ্টা্নবিশেষ। 

লাশ...ষ্য, (তুরকী)। মৃতদেহ, শব 
(আদাঃ )। 

লান''-ষ্য. (ই* 1850)) জুত! গড়িবার 

কাঠের ফর্ম । 

লাসবেশ-''য্য. (স* লাম্ত-বেশ। আপা" 

লাস-বেশ। লান্ত--নৃত্য )। নৃত্যনিমিত্ত 

বেশ (কবিকঃ)। 

9৬ 
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লাসা..'ষ্য. (স* লাস-হ্প। তু স" 

লসীকা)। চিট, প্রীঃ__নূতন চুনে লাস! 
থাকে, পুরানা হইলে থাকে ন1। ূ 

লাহা, লাহারী.'.ল| দেখ। 

লিক্লিক..“ব্য, (স* লিখ ধাতু )। রেখাতুল্য 

শীর্ণ দীর্ঘতায়, যেমন কঞ্চি লিকৃলিক করে। 

লিকৃলিকা, লিকৃলিকিয়া, লিক্-লিক্যে-''৭. 

শীর্ণ দীর্ঘ । 

লিক..'ষা. (নিক দেখ। কিংব। স* লিখ 

ধাতু রেখাগুকনে হইতে | হি* লীক-- 

রেখা )। পথে গাড়ী গমনে চকুরেখা। 

লিকি, নিকি.."ষ্য. ( স" লিক্ষা, লিক্ষিক1) 

উকুণের অন্ড। ূ 
লিখ...ধাতু, (স* লিখ ধাতু) ৩* হি লিখ, 

ম* লিহ ধাতু )। 

করি, চিত্র করি লেখা ॥ প্রতিমার 

চাল লেখা__চালে চিত্র করা (ছবি আক! 

লিপ ''ধাতু, (ম* লিপ ধাতু )। 

লিভার, লিভর "“ষ্য, ( ই* 11501 )। 

ইহার গাছ (০9119 11601) অনেক 
হইয়াছে । আসাম, বঙ্গ *ও সাহারণপুর 
অঞ্চলে লিচু উৎকৃষ্ট হইতেছে। বীজে 
লগ্ন শাস খাদ্য) কিন্তু, দেশগুণে উৎকর্ষ 
ও অপকর্ষ ঘটে। 

লিনিমেণ্ট, লিলিমেন্ট ''ষ্য, ( ই* 1101161) 
তৈলান্তু প্রলেপ, মলম । 

লিপি. 

লেপন করি, লেপ দিই ॥ লেপা॥ লেগ 

মাটি ''লিপিবাঁর মাটি, যে মাটি লেগ 
হইয়াছে। ল্পো'"*ধাতু, (লিপ ধাতু 

আস্তে )॥ . লেপান। ॥ আঁলেপন।) 

আলপনা..য্য. গৃহভূ্ম ও গৃহভিত্তিতে 

চিত্র । 

লিখি--অক্ষরবিষ্ঠাঁস ৰ লিপ্টা.''ধাতু (স* লিপ্ত হইতে)। লিপটাই 
লিপ্ত হই, প্রঃ--কাঁপড়ে কাদ| লিপ- 

টাইয়াছে ॥ লিপ্টান!। 

লিপ্সা..'যা, (স* লভ ধাতু হইতে 

বিগ্ন।) |  লাঁভেচ্ছা, বাগ) সম্পর্ক 

(গ্রা*)। 

য্কঙ্ 

যকৎ-বৃদ্ধি, ও18-_লিভার হওয়া। 

ধাতু | লিলাম (গ্রা')''নিলাম দেখ। 

আস্তে )॥ লেখান| ॥ প্রাঃ--গুরুমশায় ছেলে লিম্-পিন্." ব্য, (স" লিপ্দা-স্পৃহা । লশপধ 

--আধুনিক বা*)। লিখন'.'য্য. (স*)। 

লেখা কর্ম) লিপি) লিখিত গ্রমাণ। 

লিখিতং.'“ষ্য. (স*)। লিখিত প্রমাণ, 

লিখন; তমশুকপত্র। লিখীয়। ''ষ্য 

(লিখ+ঈয়া)। লিখনপটু। লেখা 
দেখ। লেখা-''ধাতু, (লিখ 

লেখায়। 

লিঙ্ায়ৎ...ষ্য. (লিঙা+ইত। তু সেবায়ৎ) 
শিবলিষ্া-উপাসক সম্প্রদায় । 

লিঞ্জানী...শিবলিঙী দেখ। 
লিঘ। ''নিঘ৷ দেখ । 

পিচু..'ষ্, (ই* 1101 হইতে। বোধ হয় 

বা* নীচু শব সাদৃত্তে লিচি না হইয়া লিচু)। 

চীন দেশীয় ফপবিশেষ ([4460)1)। এ দেশে, 
খু 

দেখ)। গ্রহণেচ্ছায়, ধাঁরণেচ্ছায়, গর“ 

হাত লিদ্-পিন করা । লিমূ-পিদানি। 

লিমূ-পিসা, লিস্-পিমিয়া, লিদ্-পষ্ত 

যাহ! লিন্পিম্ করে। 

লিষ্ট লিষ্ি...ফ, (ই* 196) তালিকা, ফর্ম 

(২) কাপড়ের পাড়ি। লিষ্টির কাঁপড়এ 

পাঁড়ির নান! প্রমাণের কাপড়। (নিধি 

দেখ)। 



লীলা...ফা. (স*)1,বিলান) কেলি? কীড়া। | নুজি:''য্ (ফা* লুঙগী। বোধ হয় স* লুম 
নীলা-খেলা--ফ্য, (স* লীলা+খেল|। | +ঁফা* ঈ। সংলুম-_লাঙ্ল। ও*তে লুগী, 

সহচর শর্ষ')। লীল|। ছোটনাগপুরী ভাষাতেও লুগাঁ। লুগা-_ 

লুই, লোই:“'ষ্য. (স* লোমীয়?)। মোটা! বস্ত্র, ধুতি। কাপড় দেখ )। চিত্রিত হস্থ 

পশমী শীতবস্ত্রবিশেষ ধুতি, প্রায়ই মুসলমানের পরিধেয় । 
লুচি, গ্রা* মুচি---ষ্য, (স* লোচিকা ? সং 

লোচক-_মাংসপিঞ্চ, শ্রথ চর্ম। লেচি দেখ)। 

গোধ্মচুর্ণের ঘ্বতপক পিষ্টকবিশেষ। ( পূর্ব- 
কালে লুচি অজ্ঞাত ছিল। কবিকঙকণে 

নাই; ভারতে মাণিকে আছে। মাণিকে, 

সন্দেশ খাব ন| দিবে চিড়ে মুর় কিছু! 

ক্ষীর খণ্ড লাঁড়। লুচি খাওয়ায় নিয়ত ।/-- 

লুক-''ধাতু' (স* লুন্চ ধাতু অপনয়নে | ও*তে 

নুঢ, লুচা ধাতু, হি*তে লুক, মতে লিক 

ধাতু বাঁ*তে ইদানী প্রায়ই লুকা ধাতু। 

কিন্ত, পূর্বে লুক ধাতু ছিল। নতুবা লুকা, 

লুকি শব্ধ থাকিত না। আমি লু'ক তুমি 

লুকু, আন্বুকীল শোনা যায় না; কিন্তুংসে | 

লুকুক আছে। বৌধ হয় সে লুকাঁক হইতে র 

কিন্তু লুকা আন্ত ধাতুও আছে। অতএব | 

লুক সামান্ত ধাতু, লুকা আস্ত ধাতু এবং 

নুকা লাম ধাতু স্বীকার করিতে হইতেছে )। 

লুকি_-অপস্থত হই, গুপ্ত হই॥ নুকী, 

লুকি ॥ লুকা-""ষ্য, ণ' গুণ, প্রচ্ছন্ন, ও৮- 

রসের বেতার লুকা না যায় (ভ্ানদাস), 

নুকা কিছু নাই (চৈঃ চঃ)। নুকাঁ-চুরি*'ষা, 

(নুক1-গোপন) চোরি, চুরি- চৌর্য। 

চোরও লুকায়। অতএব সহচর শব । 

আদা* লুকালুকি )। বালকদের অপনয়ন ও 

চৌর্যরূপ খেলাবিশেষ ; মধ্যে মধ্যে দেখা 

দিয়। অদর্শন, 18 লুকাচুরি খেলা। 

লুকাঁছাঁপ|.**ণ. ( সহচর শব্ব )। গুপ্ত । 

লুকি...ণ, লুকায়িত, প্রঃ--শুক হৈল লুকি 

( কবিকঃ ), গ্রা* সুকি, প্রাঃ__বিদ্যাপতি | 
নুকা-.*ধাতু, (লুক ধাতু আস্তে )। লুকাই 

--গৌপনে রাখি, অন্শ্ত করি, প্রঃ-টাক! 

লুকাইয়। রাঁথ॥ লুকান ॥ লুক1-""ধাতু, 

( স* লুক্কায়িত হইতে )। লুকাই-_লুক্কা়িত 

হই ॥ লুকান|॥ | 

সন্দেশ লুচি বোধ হয়, ছুই শত বর্ষের অধিক 

পূর্বে ছিল না| ও* হি*তে ছিল ন|। হি'তে 

অদ্যাপি নাম, পুরী-_পুর দেওয়া হইত 
বলিয়া )। লুচিমণ্ডা-.“ষ্য, ( সহচর শবব। 

গ্রকৃত মণ্ড! লুচিবিশেষ)। লুচি ও মিষ্টান্ন । 
নুচির ফল্লার..*যে ভোজনে লুচি প্রধান 

তোজ্য। এক দিস্তা লুণ্চ''যেমন ২৫ খান! 

কাগজে কাগজের এক দিস্তা হয়, তেমন 

২৫ খান! লুচি। 
লুট..-ধাতু, (স* লুট, লুঠ ধাতু । তু* স* লোঠন 

__ভূম্যাদিতে অঞ্জাচালন)। লুটি_ 

বিলোড়িত হই, লুঠিত হই, াঃ- মাটিতে 

আঁচল লুটিহেছে, ফলভারে গাছ লুটিয়া 
পড়িতেছে॥ লোট।॥ (লোটন দেখ)। 

লোঁটা...ধাতু. (লুট ধাতু আস্তে )। লোটাই 

-_ নুঠিত করি, গরঃ__ভূমে লোটায় শরীর | 

লোটানা ॥ লুটা'''ধাতু, (স* লুঠিত 

হইতে )। লুটাই-নুর্ঠিত হই, গাঃ- 

মাটিতে আচল লুটাইতেছে ॥ লুটানা ॥ লুটা- 

গুটি''যা, (লুঠিত+পতিত )। বুঠন ও 
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পতন, প্াঃ-কাপড় মাটিতে লুটাপুটি | জইবে; শুন্ত হইতে পতিত বস্ত, গ্রহণ, ধা 
খাইতেছে__খুলি লুঁত হইতেছে । গড়া- | করি, গ্রাঃনুফিয়। ধরিলা (টি: টঃ)। 
লট দেওয়া--( গড়ানা ও লুটানা-_সহচর লোপা। লোফা॥ লোপা, লোফা.. ধাতু 
শফ)। অবনুঠিত হওয়া। লুটি.ব্য, | (লুপ, লুফ ধাতু আস্তে.)। লোগান, 
পাত্রাদি মার্জন নিমিত্ত ভৃণ কিংব! বস্ত্র | লোফান|। 
গোলক (লুন্তিকা__বৈদ্যকে ); লোমাদি- | লুম.''রাগরাগিণী দেখ। 
গোলক; গোনুর নাকে তৃণলুটি লাগিয়া লুল-দুড়ী-.'যা. ( স* লুল ধাতু হইতে )। ষ্র 

যেরোগ হয়। জিহ্বা, হুড়মুড়ী। (স* লম্বিকা )। 
লুঠ, নুট-.'ধাতু' (স* লুঠ, লুণ্ট ধাতু )। লুঠি, লুল. 'ণ. ( স* লুলিত-_বিমর্দিত, লুন-_ছিন্ন। 

লুটি-_ (ধনাদি) বলপ্রয়েগে অপহরণ করি॥ | তু* হি* লুনজা- লুন-ভূজ। ফা' দন্জা। 
লোঠা, লোটা ॥ লুঠ, লুট: 'য্য বলে গ্রহণ। ; হি* লুলা, ম* নুলা। স* কুণি)। ছিন্ন ব 
হরির লুঠ'-'হরির প্রসাদ লুন। লুঠ তরাজ | ভগ্র-হত্ত-পদ | লুল! ঠু'টা...ণ. (সহচর শব্ধ) 
'“ষ্য, (পুঠকা* দরাজ- দীর্ঘ )। লুঠ। |. ভগ্ন বা বিকৃত হস্তপদ | 
লুট-পাট...ষ্য. লুঠন ও উৎপাটন। লুঃ-পুড় লুন..'নুন দেখ। 
-*'লুষ্ঠন ও দাহ, প্াঃ--উড়িষ্যা! করিলে ূ লেই:.'ষ্য. ( স* লাজ । হি* লেঈ, রৌহী। ও 
ছার লুঠিয়া পুড়িয়া (ভোঃ)। ছু হাতে লুঠ" । লিহা_খই )। খই-মণ্ড) চীল গালে 
দ্রব্য বিচার না করিয়া যাহা সম্মুখে তাহাই ; শ্রভৃতির আঠা। 

গ্রহণ লুঠেড়া-"'ষ্য. (লুঠ +আড়া_ লুঠাড়!  লেওড়া..যা. (হি* লৌড়া। তু* হি" তোলা 
.-লুঠেড়া)। লুক | লোঠা, লোটা."ধাতু, লিজা) ম* লৰডা। স* লোল-_চঞ্চল 

(লুঠ, লুট ধাতু আস্তে )) হোঠানা, | হইতে 1)। শিশ্ন (গ্রা" অশ্লীল)। 
লোটানা ॥ লেকট..'ণ. (স* লিপ্তীককত )। লিগ্তীডূত, 

লুণ্ড়'**ষ্া, লুটি, €াঃ- বায়ুতে পাকিয়া চুল | মিলিত, যেমন অধিক সিঝিয়া তাত লেকট 
হৈল শণলুড়ি (ভাঃ)-_-শণের গোছা । (ছড়া | হয়। বিপঃ,--সড়.সড়! (ভাত দেখ)। 

দেখ)) লেকড়া ''নেকড়! বাঘ দেখ । (ম* লাগগা)। 

লুড়ী-..ষ্য. (লোড়া+ঈ )। ছোট লোড়া বা লেক্চর-.'ষ্য, (ই* 16০016)| বন্তুতা। 

প্রস্তর থগ্ড | কথকতা | 

লুড়লুড়ী-.'লুল-লুড়ী দেখ । লেখা-..ফ্য. (স*। লিখ ধাতু দেখ। গ্রা" 

লুপ, লুফ'*ধাতু, (স*' লুপ ধাতু? বাঁ*তে | নেকা)। লিখন, গাঃ-_লেখা-পড়া_বিদ্যা" 

প্রায়ই লুফ ধাতু । বোধ হয় সৎ লুভ, লুহ | রস্তে আগে লিখিতে পরে লেখা গণিতে 

ধাতু লিপ্সা। উদ লোপ ধাতু )।লুপি, | শেখান! হইত) হস্তলিপি, গ্--হাতের 

লুফি_আকুমণ হরণ করি, লোলুপ হই, | লেখা ভাল? রচনা) চিত্রকরণ, প্রঃ পট 
গ$-বলিতে হষ্টবে না, পাইলে লুপিয় ৷ লেখা? গণিত, গণনা, প্রঃ - লেখা করিয়া 



দেখা ( স* রেখা) ফলজ্যোতিষ-মতে রেখা 

করিয়া ফল গণনা )) সঙ্খা, ্রাঃ-ভূত 

প্রেত পিশাচের পেখা নাহি জানি 

(কবিকঃ); গণনা, তুলনা, প্রাঃ--তার 

' লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস (চৈঃ চ:)। ূ 

লেখা-জোখা.'ষ্য. ভূঁখ ধাতু দেখ । সহচর 

; ৮৪% ] 

(স* লঙ্া। ও* লেঞ্জডা, ম* লঙ্গডা )। 

যে এক পায়ে অল্প ভর দিয়! চলে, পায়ের 
আঙ্গুলে ভর দিয়! যে চলে। লেঞ্াচা, 
লেংটা-.'ধাতৃ, (নাম ধাতু। এই ধাতু 

অধিক গ্রচলঃ)। লেংচাই_-খঞ্জবৎ চলি। 

লেঞ্াচান!, লেংচান। | 

শব)। গণনা, হিসাব, প£-যাবত ন! | লেঙ্াট!, লেংটা... নেংটা দেখ । লেংটাঁর নাই 

চোকে লেখা-জোথা (ভাঃ)। লেখা মক্ষ 

করা__( মক্ষ দেখ )| লেখ! অভ্যাস করা, 

লেখার উপরে বারবার লেখা । হিজি-বিজি, : 

ইজি-বিজ লেখা রেখা করা, এমন অক্ষর । 

বাটগাড়ার ভয়-__যে উলগ্া বন্ত্রহীন, সে 
পথদত্যর ভয় করে না) ইহা হইতে 

ছুর্জনের নিকট নির্লজ্জ দরিদ্রের তয় 
নাই। 

বাঁ শব লেখা, যাহ! পড়িতে কিংবা বুঝিতে : লেঙ্া টি, লেংট...ষ্য, (লাঙ্গট হইতে )। 

পার! যায় ন' লেখা-লেখি...য্য. পরস্পর. কৌগীন। 
লিখন, উত্তর প্রত্যুত্তর লেখা । কাগের ছা ূ লেঞ্জটি, নেংটি ''ণ. (স* লিঙ্ীলিকা। 

বগের ছা লেখা.''এমন অক্ষর লেখা, যাহা! কিবা নেং-নেং ইইতে। নেংটি দেখ)। 

দেখিলে কাঁক বক প্রভৃতির চিত্র মনে হয়). যে ঘরে হুয়ারে বিচরণ করে, যেমন 
(অবশ্ত আকন্মিক ? এবং দর্শকের কল্পনায়: লেঞ্জাটি ইছুর। | 
এইবুপ বোধ হয় )। দৃষ্টান্ত, লেখার কড়ি লেচি-..য্য. (লুচি দেখ )। জলমাথ! আটা 
বাঘে খায় না-গণিত এমন সত্য. কিংব! ময়দার পিগু। 

বে, দুর্দান্ত বাঘও তাহা অন্থ| করিতে লেজ, নেজ..'যা, (সং লঞ্জ। 

পারে না। ৷ লাঞ্জ। স*লঞ্জ শবে অন্থনাদিক আছে 

লেঞ্া...ণ. স* নগ্ন। লেংটা, উলঙা দেখ)। | বলিয়! কপাস্তরে নেজ)। গশুপক্ষ্যাদির 

উম্ুত্ত, আবরণহীন, প্রাঃ-লঙ্াা! | পুচ্ছ। লেজা ..ফা. মতগ্তাদির পুচ্ছ; 

তরোয়াল। পুচ্ছবিশিষ্ট শর) লেজা মুড়া'"'ষ্য' (গ্রতিচর 

লেঞ্জড়."'ষা. (স' লাঞ্জুল। লাঞ্জাড় দেখ)। | শব )। গুচ্ছ ওমুণ্ড) আদ্যত্ত। লেজ 

.লাজাল) কর্ম-থত্র, লাঞ্জাড়। গুটানা--ভয়ে কুকুরের লে পশ্চাৎ দিকে 

লেঞ্জাচ, লেংচ, ( গ্রাৎ নেংচ ).*ধাতু, | রক্ষিত হয়; ইহা হইতে, ভীত হওয়া । 

(নেঞ্জচা দেখ। স* লগ্জা ধাতু | লেজে গোবরে হওয়া'''শঙকাহেতু গবাদির 

লঙ্জাতি। লঙ্গা_-লঞ্জ__লাঁচ-লেংচ ধাঁড়। | লেজ নাউঠা ও মলতাগ হওয়া) ইহা 

ও* লেগাড় ধাতু )। লেগ্াচি, লেংচি_ | হইতে কাজের অন্ুবিধ! দেখিয়া পশ্চাঁপদ 

থঞ্গতি হই, ৫1$--কুকুরটা . লেংচিয়া | হওয়া। 
চলিতেছে ॥ লেঞ্জাচা, লেংটা! ॥ লেংচা...প. | লেট:.'গ. (ই*1866)। কালবিলম্ছ। 

৪ আসা, 



7 ৮৪৬ ] 
ক 

টি 0১ 

লেটরিন..'যা. (ই*1907106 )1 পায়খান!। 

লেটা-'ণ. (1 তু আসা লেবেয়া হাত 

বাম হাত, লেবৈরা-হতীয়।লেট|!। ও* 

হিৎ বীউয়াবাম+উয়া। টাকায় 

বাউয়। | ম* ডাৰখুরা। ই* 1961 )। 

যার বাম হাত গ্রবল, সব্যসাচী । 
লেটিন...ফ্য. (ই* 17900 )। 

রোমের ভাষা । 

লেঠ।-.'ষ্. (আসা* লেঠা। ও* লটঘটি। 

ম* লঢা, লোটণেঁ_বিদ্ব, অতিশয় ভারী 

বস্ত।। স* রণ-যুদ্ধ হইতে 1 তু* ও* 

লোড়া__প্রয়োজন )। বিদ্প, সঙকট। 

লেঠায় পড়া_-সঙ্কটে পড়া । 

লেঠা..*লাঠ। মাছ দেখ। 

লেড়ক।."ষ্য, (হি* লড়কা। আপা* লরা। 

ম* লাঁডকাপ্রিয়। লেক-পুত্র। স" 

: লড় ধাতু লালনে )। পুত্র। স্ত্রী লেড়কী 

(বাণ্তে অগ্রচলঃ )। 

লেভী...ফ্য. (ই* 18 )। তদ্র। নারী। 

লেডী-কেনিং.**ষা ( ই* 14905 ০81017100 

নাম হইতে কলিকাতায় আধুনিক )। 

রসপুর রসগোল্লা । 

লেদা...ণ. (স* লতা হইতে) অবনত; 

প্রাচীন 

হেলা, গ্রাঃ-লেদ! গাছ--যে গছ পাশে 

হেলিয়! আছে। 

লেদ! পোক1-'পোব। দেখ । 

লেনা-দেন|। লেন-দেন.""ষয, (হি। ল ধাতু 

লেপ.'ষা, (স* লিগ হইতে। ও৩* লেগ, 
ম* লেপডী। হি লপেট্না-_আচ্ছাদন 
করা)। কার্পাস তুলাপূর্ণ দেহ.আবরণ। 
লেপ-কীথ.'"ষ্য. লেপ ও কাথা, শীতবস্ত্। 

লেপা-''লিপ ধাতু দেখ। লেপা-পৌছা... 
( সহচর শব্দ)। নির্মলীককৃত ; বৌচ। 

লেফ টেনণ্ট.'ষ্য. (ই, 14160057817 )) 

গ্রধান কর্মচাণীর ডিপুটি। লেফটেনন্ট 

গভর্ণর.**ডিপুটি গভর্ণর, শাসনকর্তাঁর 

প্রতিনিধি । 

| লেভেগ্ডার.'“ষ্য, ( ই* 186706:)এ লেভে- 

গার নামক গাছ 

দিয় সুুবাসিত 

সুগণ্ধি দ্রব্য। 

লেফাফা."যা, (আখ লিফাফাহ)। “চিঠীর 

আবরণ । লেফাফ| ছুরস্ত'.'ণ. বাহ অঙো 

ঠিক, প্রকৃত কর্মে নছে। 

লেবড়'''লাবড়, নাবড় দেখ । 

(158$9170018 

991০9) নুরাময় 

1 লেবু ..নেবু দেখ। 

লেবেল-''ষ্য. (ই* 1906]1)। নামপত্র। 

ণ. (ই* 10561)। জলসম, সমান। 

ষ্য. উচ্চনীচত| | 

| লেয়ো-'গ' লোউ+উয়া-_লাউয়।-_লেয়ো)। 
লাউ সদৃশ, প্ঃ__লেয়ে! পেট। 

লেল.. "ধাতু (স* ল! ধাতু গ্রহণে হইতে )। 

লেলাই-__কুকুরকে লে লে বলি, কুকুর 

উত্তেজিত করি॥ লেলানা। 

দেখ )। প্রাপ্য ও দেয় টাকা, দেনা- | জেল-"খেপা'''ণ' (লালা--লাল+উয়!__লালুয়া 

পাওনা | 

লেন '*ষ্য. (ই* 1975 )1 গলিপথ। 

লেন্স..ফ্য. (ই*179)। স্থ/লমধ্য কিংবা 
্ষীণমধ্য দৃষ্টিকাচ। 

__লেলে|+ক্ষিপ্ত-ধেপা। প্রায় সহচর 

শব)। যে নির্বোধের মুখ দিয়। 

লাল গড়ায় এবং যে ক্ষিপ্ত নির্বোধ, 

ক্ষিপতপ্রায়। 
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গ্ল.লেল.''ব্য” ( স* লালা বাঁ* লাল হইতে। 

লাল-লাল-_ লেল্লেল )। লাল! তুল্য 

পিচ্ছিলতায়, প্রঃ--পুই শাগের রস 

লেললেল করে। লেল্লেলা, লেল্- 

লেলিয়!, লেল্লেল্যে "'ণ. পিচ্ছিল রস, 

ক্লেদবিশিষ্ট। লেল্লেলানি-”ষ্য লেল্লেল 
ভাব; লেল-লেলা পানি। 

লেশ-.ষ্য, (স*)। অল্প, কণা, 

দুধে জলের লেশ নাই__কণামাত্রও। 

লন'-'ষা, (ই* 15০৪ )। জুতা ধণ্ধনন্থত্র) 

৫12০ 

সরু শুঁত্রজাল। 

লে-ন (গ্রা* ).*ধাতু (লইয়। আদ-_মিশিয়া 

সংক্ষেপে )। লে"সি- লইয়া আমি॥ 

লেসা। 

লেহ, লেহা''*ষা. (স* স্নেহ। নেহা! দেখ) 

স্নেহ (প্রাচীন পদে)। 

( নেহটা, নেঅট! দেখ )। স্নেহগ্রাপ্ত। 

লো...ব্য, (স*। ও*তে নারী সম্বোধনে)। 

নারীকে নারীর সম্বোধনে, আহ্বানে, রঃ 

একি লো একি লো একি কি দেখি লো, 

এ চাহে উহার পানে (ভাঃ)। 

লো, গ্রা, নো'"'ব্য (স* লোভ। আগা" 

লো)। নেত্রজল, অশ্রু» প্রায়ই চোখের 

লে । 

লোআ.."ফ্য. (স* লোহক, লৌহ )। লৌহ 
ধাতু। লোআলী-.*ষ্য, (লোহা +আলী। 

আপা* লোবারি)। পিতলাদি কুঁদিবার 

লোহার বাটালী। লোআ-চুর.''লৌহ 

চুর্ণ। নো দেখ। 

লোই'"'লুই দেখ । 
পোক..ষ্য, (স*। লোকে! জনে২পি ভুবনে 

মে+)। জগৎ, ভূবন, %€।8--তিন লোক 

লেহট।.''ণ. 

ত্রিলোক-_স্বর্গ পৃথিৰী পাতাল; ভৃলোক, 

প্রঃ-ইহলোক; জন, মনুযা, প্র$-- 

লোক-জন ( সহচর শব ), সেখানে লোকের 

বাড়ী আছে; মনুষ্য জাতি, প্ঃ-তুই কি 
লৌক ?) লৌকিক ব্যবহার, প্রঃ--লোক- 
লৌকতা৷ (লৌকিকঙা--লৌকতা | লৌকি- 
কতা-_-শিষ্টাচর। সহচর শব )। লোক- 

ব্যবহারে শ্রদেয় দ্রব্যাদি । বড় লোক. 

মহৎ জন ; ধনবান্ লোক । ছোট লোক... 
ক্ষুদ্র জন; নিকৃষ্ট জাতি । লোকাস্তর ''ষ্য, 

(স* লোক+অন্তর)। পরলোক । 

লোৌকাচার''*ষা. (স* লোক +'আচার )। 

লোৌকব্যবহার, লৌকিক প্রথা । লোকারণ্য 
'**ষ্য. (স* লোক+অরণ) )। জনতা, জন- 

সজ্ঘ। লোক-লক্কর..'ষ্য, (লোক শব্ধ বোধ 

হয় ভূলে | ফা* লাও লঙ্কর_-সৈম্তানুচর | 
আসা" লয়লঙ্কর। ফা* শব্ব1--পতাক1)। 

সেনা ও সেনার অন্ুচর। 

নুকসান )। ক্ষতি; যাহ! পদদলিত হইতে 

পারে (কাহার ভাষায়)। লাভ লোকসান 

..*ষ্য. (সগুকর সহচর শব্দ)। লাভক্ষতি; 

ক্ষতিবুদ্ধি। 

লোঁকী...লকী দেখ। 

লোৌকেল, লোকাল-বোর্ড..'ষ্য. ( ই* 1০০91 

০০৪৫৫ )। রাজনিযুক্ স্থানীয় সমিতি । 

লোঁচ.."ষা. (স* লোচক। লোঁচকো মাংস- 

পিঞচে ভ্লথচর্মণি__মেঃ)1 দেহের শ্লথ 

চর্ম; থলীর আকারে শিথিল বস্ত্র, থলীর 

আকারে মাছ-ধরা জাল । 

লোচ্চা..'ণ. (স* লুবধ? বোধ হয় গস লস 

ধাতু হইতে । ও* লোচা, ম* লুক্বা লৃচ্চা )। 
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লম্পট । লোচ্চামি-''যা. (লোচ্চ!+আমি)। | ছয় লোধ্ নাম। কিন্তু *বা* গাঁব--সং 

_ লাম্পট্য। লোচ্চ-পনা.'ষ্য. লোচ্চামি। গাল, এবং গাঁৰ ও লোধ এক গাঁচু নহে। 
লোট...া. (বোধ হয় লোচ শব হইতে)। | আদেটা শ্বেতুলোধে, শেষা রন্তুলোধে 

অর্ধাঞ্লি (স* নাম প্রস্থতি ), গ্ঃ-এক ; ইতি স্বামীতি রায়ভরতৌ-_-অঃ টা$। ইহা 

লোট চাউল; জালের লোচ; পালা-ঝাড়া : হইতে অনুমান হয়, উন্তু ছয় নাম এক 

খড়, যে খড়ের কেবল ডাঠ1 আছে। গাছের নহে। মে+তে, রোগ সাবর। 

লোটন...ব্য, (লুট ধাতু হইতে)। নারীর. বৈদ্যকগ্র্বে লোঞ্রের অপর বহু নাম 
নিয়মুখ কৰরী (থাড়ের দিকে ঝুলিয়। পড়ে] আছে। বোধ হয়, দেশতেদে নামার 

বলিয়া । থোপ।- উধ্বসুখ ), প্রঃ কৃত্তিঃ | হইয়াছিল। হি* লোধ, ও* লোধু )। ছোট 

(লং), কে বান্ধিল হেন বিনোদ রর | চিরস্তামল স্ংল-শিথিল-বন্ধন আরণ্য তবু 
নবমল্লিকার মালে (জ্ঞানদাস ), মাঃ। বিশেষ ' 5/10919009 180617938 )| 

! 
| 
| 

ফিরিঙপী লোটন ..ফিরিঙগী নারীর পম্চাৎ"। নিম্নহুমালয় আসাম ব্রহ্ম ছোটনাগপুর 

মুখ কবরী । লোটন...পৌষা পায়রার জাত ! অরণ্যে জন্মে । পাতা চি্কণ, একোত্বর। ফুল 

বিশেষ (2109170 001010151)। ৰ আগীত, স্থগণ্ধ) কেশর বছু। ফুল 

লোটা...প. (লুট ধাতু হইতে )। যাহা ঝুলিয়া : শীতকালে ফোটে। ইহার ছালে একগ্রকার 

যেমন রাম ছাগলের কান; | গীত রং পাওয়| যায়। দেশীয় কলায়, কাপড় 

প্রঃ-_কি ৰা ভাল কুলাক্কৃতি লোটা কাণ | রঞ্জাইতে আছু বা আল, পলাশ ফুল 

ছুট! (মাঃ-_বাঘের বর্ণনায়। | কিংবা বকম কাঠের দঞ্জে লোধ ছাল 

লোট।..ফ্য, (হি"। স* লোত, লোপ্ত_ র যোগ করা হয়। কিন্তু, বিশেষ গুণ দেখিতে 

চোরিত বস্ত, । চোর ঘটা বাটী চুরি করে)। ৰ পাওয়া যায় না। 

ধাতুনিমিত ঘটা ।  লোপ.*“ষ্য. (স* লবণ )। নূন। লোনা, নোনা 

লোটা, লোঠা...লুট, লুঠ ধাতু দেখ । ৷ :.গ (স* লবণ+আ)। লবণ স্বাদবিশিষ্ট? 

লোড়। "যা, (স* লোষ্্র )। পাষাণখ্ড) ! লবণযুক্তী। আ-লোন! ' এ' লবগহীন, 

শিলায় বাটিবার শিলাপুত্র (নোড়। দেখ)। : (প্রায়ই ) ঈষৎ লবণযুস্ত । লোনা লাগা, 

লুড়ী.“'ষ্য. (লোড়া4+ঈ__লোড়ী_লুড়ী)। ধর!__ইষ্টকার্দি প্রাচীরে সোরার উৎপত্তি 

ক্ষুদ্র পাষাণ। হওয়া (প্রায়ই মুন্রযোগে)। লোনত:"*ণ' 

লোৎ"'ষ্য. (স* লোপ্ত্র)। চোরিত বন্ত।। (স* লব্রণান্তু )| লবণান্ত ; (লোন1+7তা)। 

হাতে লোতে ধর1-_বামাল সহিত ধর! । লবণ সুল্য শ্বাদবিশিষ্ট | 

লৌধ...ফ্য. (স* লোধ। রোহতি লোধুঃ) : লোনী, লোনিয়া, সনিয়া "ব্য. (স* লৰণিকা)। 

কিংব! বুণদ্বি নেত্রত্রাৰং লোৌধঃ_অঃ টীঃ। | ক্ষুদ্র মাংসলগত্র বর্ষামুঃ শাকবিশেষ 

দস্তমূল আবেও লাগে। অমরে, গালৰ |. (2০101908)। ফুল ছোট গীত বর, বর্ষা 

শাবর লোধ তিরীট তিথ মার্জনী--এই . কালে ফোটে। পতিত জায়গার প্রায়ই 

4 
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চটানে জন্মে। ছোঁট লোনিয়া'..পাতা ক্ষত, | লোহা, লোআ...ফ্য. (স* লৌহ, লোহক। 
গাইঠ লোমশ, ফুল চতুর্দল, একটা একটা | প্রসিদ্ধ ধাঁতুবিশেষ (107)। নরম লোহা 
ধরে (চ, 058৫11908)| বড় লোনিয়া'** : "**নমনীয় লোহা, অপর নাঁম মুণ্ত। লোহা 
পাঁতা একটু বড়, গাইঠ লোমশ নহে, ফুল] (স' মুড) (5০6 1101) ৮1000 
পঞদল। (৮ 01578088)| বেহারে | 8109)। শন্ত লোহা, টান লোহা .খর 
দীর্ঘাযুঃ এক জাঁতি লোনিয়া জন্মে [ৰা তীক্ষি বা কড়া লৌহ বা ইম্পাত। 

লোপা, লোফ।'*'লুপ। লুফ ধাতু দেখ । | চিমড় লোহা.'যে লোহা সহজে ভাঙ্গে 
লোবান'''লখান দেখ । । না, গঃ-পয় মণ চামড় লোহা আনিল 

লৌভ.''ষা, (স*)। লাভেচ্ছা'; টোপ, ঃ- 1 তখন ( কবিকঃ )_ চামড়-চর্মসদৃশ 
লোভের নিকট যদি ফীদ পাত! যায় (ভাঃ)। : নমনীয়_-চিমড়। কাস্ত লোহা...(স*তে 
লোভার্ত, গ্রা* লোভাত্তি.*ণ. লোভকাঁতর,। কান্ত লৌহের লক্ষণ_যে লোহপাজে 
নুব্ধ ৷ লোভী *'ণ, (স)। লুব্ধ লোভা... , ছোলা ভিজাইয়৷ রাঁখিলে তাহা রৃষ্তবর্ণ 
ধাড, লোভাই-_লুব্ধ হই । লোভানা॥ . হয়, নিমের কাথ রাখিলে নিমের তিন্তৃতা 

লোম ''ষ্য, (স*)। মাথা ব্যতীত অন্য অঙ্জের . নাশ হয়, ইত্যাদি। ইহা! 10976601702 

কেশ। লোম-ফোড়া'"“ষ্য. লোমের গোড়ায়: তু অয়স্কাস্ত)। বা'তে পেট। লোহ!। 

জাত শ্ফোটক; লোম ছিড়িয়া গেলেযে: লোহা..*নে! দেখ। সধবার আয়তিচিহ- 
ব্রণ য়। অনুপ লৌহবলয়। লোহা লব্ড়...(হি' 

লোয়।'''লোহা, লোআ দেখ। লব্ড়। লকড়ী_কাঠ। ম* লাকুড-_ 

লোর "'ষা (স* লোত হইতে । লো দেখ)।  কাঠ। সং লকুট--লগুড় হইতে )। লোহা 
অশ্রু প্াঃ_নয়নে ঝরে লোর (বিদ্যাপতি)।.. ও কাঠ, ইত্যাদি। লোহার.."ষ্য. (স*. 
( অপ্রচলঃ )। | লোহকার)। খনিজ হইতে লৌহকারক; 

লোল'''ণ.( স* লোল, লোলিত)। চঞ্ল) ূ পশ্চিমাঞ্চলে কামার; জাতিবিশেষ | স্ত্রী 
চালিত) শিথিল, গাঃ-গিরা লোল; লোহারনী | 

হওয়া? রাগহীন; না, গাঃ£_-দাঁমে লোল ; লৌকতা...লোক দেখ । 
পড়িবে। টিটি 

লোলক''*ষয, ( সং লোল হইতে )| নোলক । ] 
লোল!, নোল! ''ষ্য, (স* লোলা__হেম$)। ধ। 

জিহ্বা; সতৃষ্ণ জিহ্বা! । . | বৰ .ফ্য, (স*)। ব্যঞ্জন-বর্ণ, অক্গর,-বিশেষ। 

লোস্কান.''লোক্সান দেখ। বা* উচ্চারণে ব নাই বলা যাইতে পারে। 

লোহ.নষ্য. (স*লোত। লো দেখ। ও* | ৰ-ফলাতে বএর উচ্চারণ কিছু শুদ্ধ আছে। 

নুহ)। অশ্র,$ গঃ--বসন ভিজিল-লোহে | অন্থা্র ব তুল্য। এই কারণে বাণতে কিনা, 

(মাঃ)। বশহ্বদ, সম্বরণ, সম্বেশ প্রভৃতি শবে স্ব 
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বানান হইয়া! থাকে। সংস্কতে ব পরে 

থাকিলে ম্ স্থানে ং হয়, এই হেতু কিংবা, 

ঝশংবদ, সংবরণ, সংবেশ, বানান হয়। 

(সং, সম্ দেখ )। শব্ববিশেষেৰ উচ্চারণে 

ওয়! হইয়া! শব্বাস্তর হইয়াছে । যথা শ্বাস 

-শোয়াস, 

সোয়ান্তি। 

শ। 

শ.''ষ্য. (স+)। ব্যঞ্জন-বর্ণ-অক্ষর-বিশেষ। 

( বা*তে উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে । বানানে 

শ, কিংবা! স থাকিলেও উচ্চারণে প্রায়ই 

ষ। যথা, শতস্-ষত,সকল--ষকল্। তবর্গ- 
ুন্ত স উচ্চারণে দস এবং চবর্গযুন্তু শ 
উচ্চারণে প্রায়ই শ। কিন্তু, সংস্কৃত হইতে 
অনেক অপভ্রঃঠ শবের শ ,এবং 

যাবনিক ও শ্্েচ্ছ বের ষ (ষিন্ য) বা*। 
বানানে প্রায়ই স লেখা হয়। যথা, ঘ" 

শ্রেণিসিঁড়ি, সারি; আ" যুরু-্থরুং 

ই* ষার্ট্-_সার্ট। স*তেও আধাঢ আশাচ, 

শম্বর সম্বর, কুশল কুনল, মুষল মুগল, 

শুকর সথকর, কোশ কোষ, শড ষণ্ড সঙ, । 

বশিষ্ঠ বসিষ্ঠ, বাসর বাশর প্রভৃতি শব 

দ্বিরূপ। এই কোষে এইবৃপ শব্দের ষ ত্বানে 
শ বানান কর গিয়াছে। যে সকল শব্দে স 

বানান বহু প্রচলিত হইয়াছে, সে সকল 

শব স বর্ণের নীচেও উল্লেখ কর! গেল। 

শূন্তপুরাঁপে শ নাই, সর্বত্র স)। 

শ.''প. ব্য. (স* শত)। শত সঙ্।-সঙ্যক, 
£__পাঁচ শটাকা। 

শ..'শণ্শণ দেখ। 

স্বামী--সোয়ামী, স্বস্তি 

[ ৮৪০ ] 

| শউল, শ'ল..ব্য, (সৎ শকুল। শক্তি 
ৰেগেন গন্ত,২ শকুল+--অঃ টীঃ। ও, 

*সেউল। তু” স* নকুল, বা* ও* নেউল)। 
কর্দমচর সর্পবৎুগ্ডী শকলী মৎন্তবিশেষ 
(911)19060178185 ৪0155 )। পিঠ 

| পাশুটিয়া, বুক শাদা। ছুই হাত আড়াই 
হাত দীর্ঘ হয়। 
৷ শওয়ার-".ষ্য. (সওয়ার দেখ । স' অঙ্ববার)। 
.. অস্বারোহী। শওয়ারি-..ফ্. পাল্কী) 

তাঁনপুর! ও সেতারের তব্লীর উপরে স্বাপিত 
[. অস্থিপীঠ। * 

 শওয়াল-..য্য, (সওয়াল দেখ )। প্রশ্ন । 
ূ শক...শকাৰ দেখ। 

। শকর-কন্দ'.'ষ্য. (সং শর্কর-কন। হিৎ। 

ও* কন্দমূন্ত-_-স* খণ্) গুড় +মুল)। রাজা 

আলু ৬দেখ)। 

শঁক্-শক..'ব্য. (স* শিন্ঘ ধাতু আগ্রাণে )। 
দীর্ঘ আঘ্াণে। 

ূ শকাব, শকাবা।''“ষ্য, (স* শকাব্ধ | বহুবচনে 

শকাব্ধাঃ)। সালিবাহন (সপ্তবাহন) নামক 

শক-রাঁজা যে অব্য প্রবতিত করেন। 

(কেহ কেহ বলেন, এই রাজ! শক জাতি 

বিনাশ করিয়! এই অব প্রচলন করেন)। 

বঞ্জা+$১৫-শকাব। বঙাবও শকা্ 

উভয়ই মেষসংকুমণ দিন ( ১লা! বৈশাখ ) 

হইতে আরম্ভ । খিষ্টাব+৭৮, ৭৯- 

শকাব। সংক্ষেপে, শক । 

শকার...ষ্য. ( স*_-রাজার উপপদ্ধীর ভ্রাতা । 

বোধ হয় শ্তাপক শবের শ হইতে)। 

শ্তালক। শকার-বকার-''ষ্য. (বকাঁর- 

উপচর শব? বহিন্ হইতে বকার? তু 

শাল! ভীন্চোৎ)1 গালি, ও তুই 

ঙ্ 

| 
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র 
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শকার বকার বল্তে পারিস বল্্তে নারিস | মান্)। বলবান্। শ্তি-সামর্থা...ধ্য 

ছুর্গাশিব,( রামপ্রসাদ )। শকার-বকার করা] (স*। সহচর শব)। শত্তি। দৃ্ান্বে, 

_কুৎসিৎ গালি দেওয়া । *.. শের তন্তু নরমের যম-_দাধারধ লোকের 
শকুনি, (গ্রা+ শুকনী ).'ষ্য. (স* পকুনি__ | শ্বভাব এই যে, সে শত্তিশালীকে তয় করে, 

পক্ষী। ও* সাগুনা, আসা" শগুন, হি*। অ-্শ্তুকে ভয় বরায়। 
সগুন)। গ্রসহবর্গের দিবাচর. ছুই হাত! শগড়-.'ষ্য, (স* শকট। ও* শগড়, হি 

দীর্ঘ পক্ষাবিশেষ (97০%0. ০1015... সগড়, কোল ভাষায় শগর, শগোর )। গো- 
20729 16189161919 )| পক্ষ ও পুচ্ছ | শকট, গ্রঃ--শগড়ে তুলিয়া নিল বিচিত্র 

কাঁল-খয়রা ; চট, চাপা, অগ্রী বাঁকা । ৰ কামান ( কবিকঃ)। (অওুচলঃ)। শগড়িয়া 

মাথা গলায় পালথ নাই, গলার পাশে ''ষ্য. (শগড়+ইয়া)। শকট-চালক। 

চর্মথলী 'আছে। শ্শানে, গে-ভাগাঁড়ে ৃ শঙকর..'ষা. (স*। "শওকরে! মকরাদয়ঃ _, 

দলে দলে থাকে, মরা ব্জস্ত। খায়। অঃ। ও* নাম কুগ্ডা)। হাঞ্জার তুল্য 

শকুনি পড়া-শব ভক্ষণ নিমিত্ত ৰ সামুদ্রিক মত্্তবিশেষ (11505 [61106 

শকুনি, মাটিতে চরে। লক্ষণাঁ়, স্বার্থলোভে | 1€৪01)। নাঁসিকা চেপটা, ১০১২ হাত দীর্ঘ 
ুর্মে প্রবৃত্ত হওয়া | শকুনি মামা. : হয়। ইহার ছুই পাশে করাতের দাত 

মহাভারতে ছুর্যোধনের মামার নাঁম: থাকে। ইহা ভীষণ শন্ত্র। ৫:--কালবন্থ 
শকুনি ছিল। লেই মামার কুচকে ৃ বাশপাতা 'শঙকর ফলই (ভাঃ)। শঙকর- 

কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছিল। লক্ষণাঁয, | চিল'''চিল দেখ। শঙকর-জটা...ফ্য 
কুমন্ত্ী। .(স*। অন্য নাম বুদ্রজটা )। শিশ্বাদিবর্গের 

শল্তু..ণ্. (প*। শত্তি-প্রভাব. উত্সাহ, | ছোট সোজা দীর্ঘায়ুঃ শাক ব! ক্ষুপবিশেষ 

পরাকৃম, সামর্থ--অঃ। তথাপি ফা*। (07915 9150)। পাচ হইতে নয় 

সখ্ত শব্ের সহিত মিলিয়৷ বাণতে শন্তু পর্ণে পাতা, পর্ণ সরু সরু । ফুল ছোট ছোট 

শবের নানা অর্থ হইয়াছে)। সমর্থ, লাল, বর্ষা ও শীতকালে ফোটে। শুটাতে 
ক্ষম ( এই অর্থে বাণতে অধিক পাওয়া! যায় | তিনট। হইতে ছয়টা গাঁইঠ থাকে । ফুলের 

না। কিস্ত; নিষেধে__-অশত্তু, অশক্য, ৰঝৌট! বাঁকিয়। এই গাঁইঠ চাপিয়! থাকে। 

শব আঁছে)) দৃঢ়, কঠিন, প্রাঃ-শল্ত ; ইহা হইতে নাম। প্রায়ই জলের ধারে 

ইট, লোহা, কাঠ? বিষম, ছুফর, প্রাঃ! ছায়াতে জন্মে। গোরখচাউলা গাছও 
শত্ত কাজ; নিঠুর, কৃপণ, প্রাঃশল্ত | এই গণের। শঙকরা, শঙকরাভরণ.'রাগ- 

মান্য । শল্ত-সমর্থ"'ণ. (স*। সহচর! রাগিণী দেখ। 

শব)। বলবান্, কর্মক্ষম। শত্তি''ষ্য. ৃ শঙক্ষ, শীকোচ''ষ্য' (স* শঙ্ডেকাচ, শঙকৃচি। 
বল, উৎসাহ, প্রতাপ; প্রহরণ অন্ত্রবিশেষ  ও* শীঁকোচ)। সমুদ্র মতম্তবিশেষ 
(শেল দেখ)। শব্তিমন্ত-''ণ. (সং শত্তি- ূ (1116090. 081091)| দেহ চেপট।, প্রায় 

রি 
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শঙ্খ-.'ষা, 

[ ৮৫২ | 

গোল, প্রায় তিন হাত ব্যাস; পুচ্ছ দীর্ঘ, 

সরু ও দত্তর। ওড়িশা ও চ্টগ্রীমের 
সমুদ্ধে পাওয়। যায়। 

(স*)। শম্বকাদি বর্গের 
সামুদ্রিক খোলকী প্রাণীবিশেষ (7811- 

16119 7209. )) এই প্রাণীর খোলা-যাহ! 

মুখে ফু'ক দিয়া ঝাঁজাইলে গভীর নাদ হয়)? 
। শট্-শট-.'ব্য. (স* শট ধাতু গতি কিংব| সট শঙ্ঘনিয়িত বাহুবলয় (স” শঙ্খক)। 

দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্ত, শঙ্খ দ্বিবিধ। 

| 
| 

। 

দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ অধিক পাওয়া যাঁয় না। 
৷ শটী “্য, (স* | শটী গণ্ধমূলী-মঃ| শটতি সিংহল ও তন্সিকষ্টবর্তা ভারতপমুদ্রে 

শঙ্খ জন্মে । 

নাভিশঙ্খ.''শম্বংকবিশেষের 

তাহাতে দাগ থাকে । 

দেখ। শঙচুড়..অহিরাজ দেখ। শাখা 

চুড়ী আছে বলিয়! নাম (819 000- 

৫8109) | শঙ্ঘচূর্ণ-.ফ্য. (সং )। শাখের 
চুন। 

শঙ্খতন্ম..'ক্ষারবিশেষ | 

(810০). 
মুখের ঢাকনি (90৫1081011)। শাদা, 

শঙ্ঘ-চিল-''চিল । 

শঙ্খবিষ ''ষ্য. (স*)। শঙ্তুল্য 

শ্বেতবর্ণ বিষবিশেষ (10166 51561010), 

শেখো। শঙ্ঘমর্মর.-ষ্য. শঙ্ঘতুল্য শ্বেতবর্ণ 

মার্বল পাঁথর। 

শঙ্খিনী-.'রাজসাপ দেখ। 

শজন!.''ষ্য. (সৎ শোভাগুন )। 

তরুবশেষ (195 
11011068. 016757609061178)। কাঠ 

শাদা লঘু। গাছ হইতে আঠা নির্গত হয়। 
পাতা বহুপর্ণ মূল ঝাল। ফল লম্বা, 
পাকিলে তিন খণ্ডে ফাটিয়! যায়। পাতা 

ফুল ফল ( শজন! ডাট।) খাদ্য শাক। বাজ 

হইতে তৈল (307-011) পাওয়া যায়। 

ঘড়ীতে দিবার পক্ষে এই তৈল উত্তম। 

110159-1980191%, 

ছোট গ্রাম্য : 

ৰ 
| 

কিন্ত, দেশে উৎপন্ন হয় না। (নান 
দেখ। 

শজারু.''সজারু দেখ | 

শটকা...ব্য. (স* শট ধাতু গতি। তু হি' 
সটক )। জলের ধারে পুতিয়! মাছ ধরিবাঁর 
কঞ্চি। মাছ বড়শী খাইলে শট্ করিয়। 

বড়শী বিধিয়া যায় । (সটকা দেখ।) 

দেখ )। দ্র,ততায়, প্রাঃ--শট্-শট কাজ 
করা। 

অব্সাদতি দোষান্ বৰিশরতি গণ্ধোইস্তাঃ-- 

অঃ টীঃ)। হরিদ্রাদি বর্গের বড় প্রায়ই বন্ত 
শীকবিশেষের (0810৮0)8 2609119 ) 

কন্দ (107£ 70070 28০91) )। পূর্ব- 

হিমালয়ে চট্টগ্রামে গ্রচুর। শটী কাটলে 
ঈষৎ গীতবর্ণ দেখায় । ইহা কুটিয়া ধুইয় 
শুখাইলে শটার পাঁলো হয়। এই পালো 

বকম কাঠের রঙ্গে ভিজাইয়া পূর্বকালে 
আবীর হইত। ভাল ধৌত ন! হইলে শটা 
তিন্ত লাগে। শটী প্রায় কপুরগণ্ধী। 

খাদ্য পক্ষে শটার সদৃশ তিকুড় উতকৃষ্ট। 
আগারুট দেখ। 

শড়'-.ধাতু, ( স* শট ধাতু ভেদে অবসাদে )। 

শড়ি_বিক্কৃত হই, প্রঃ-ছুই তিন দিন 

হৈলে ভাত সড়ি যায় (চৈঃচ$)। শড়া॥ 

পচা-শড়া...ণ. (সহচর শব। স* শট- 

অস্রস )। বিকৃত। শড়া.. ধাতু" (শড় ধাতু 

আন্তে)। শড়ানা। (শড় ধাতু ইদানী 

অগ্রচলঃ হইতেছে । ও* হি**তে প্রচলঃ)। 

শড়...ফ্য, (পলা হইতে? তু* শাট)। গু 

পরামর্শ, ইঞ্চিত | 
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শর্ডজা.'৭. (সন্শীর্ণাঙ্জ | ও সড়ঙী, হি 

সলেঙ্া-_দীর্ঘ কদাকার নারী )। শীর্ণ দীর্ঘ, 

£_-বনের মাঝে গাছ শড়গ্জা হই ৰ 

উঠে। 

শড়াল, শরাল'"'ষ্য, (স* শরারি))। প্লবর্গের 

প্রায় এক হাঁত দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ (£& (621. 

[ 

০১ 

ড্রত গতিজন্ত শবে, এ:-তীর 

শণ্শণ, শশী করিয়া ছুটিল, গ্রাঃ_ 
সীই-সীই করি বাণ চলে ব্যোমপথে 

(কবিকঃ)। 

শত, শ./'ষ্য, ৭. (স* | শত-_শঅ-_শ)। দশ 

[02101005008 18%2101098)। মীথ| গেরি, | 

পক্ষ চওড়া! গোল, পুচ্ছ খয়রা, ছোট গোল। 

ভাল উড়িতে পারে না, সাতার দিতে ও. 

ডুবিতে পারে। 

শণ, শন..“ষ্য. (সণ | ও শণপটু-শণপাট। 

তু* কৰিকঃ, পাট শণ বদলে, ধবল চামর-__ 

পাট ও শণ? পাটরুপ শণ? শেষোন্ত অর্থ, 

ঠিক বোধ হয়। কারণ, গাঁছপাট কবি" ০ 

কঙকণের সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল না) এবং 
ধবল হয় না। পাট দেখ )। শিশ্বাদিবর্গের 

প্রায়ই কৃষিজাতি অংশুময় শাকবিশেষ 
(0100819119 1000989) | ভারতের প্রান্চ 

সর্বত্র ইহার চাষ হইয়! থাকে । কিস্তু, গাছ. 
পাঁটের চাষ বৃদিধ হেতু শণের চাষ কম 

হইয়াছে। শণে (05 54% 16000) বহুকাল 

হইতে মাছ-ধর! জাল হইতেছে (অঃ শণ- 
সুত্রং পৰিতরকম্। পূর্বকালে শপনুত্রে : 

ক্ষত্রিয়ের উপবীত হইত । মনন দেখ)। বন- | 

শণ..'ষ্য, শণ-গাছ তুলা বন্ত গাছ 
(61060518118) নান! জাতি আছে। এক 

জাতি ঝন্ঝন ( স* শগপুষ্পী, ঘণ্টার ) 
নামে খ্যাত। শরী...প. (শণ+ঈ)| শণ- 
সৃত্রে নিগিত। 

শণ্শণ, শ-শ, শশা, শাই-শীই'.ব্য, (সং 
শগ ধাতু গতি। তু" স* স্বন ধাতু শব্ে)। 
্র;ঙগতিতে, ওাঃ-তীর শগশণি (ভাঃ)) 

গুণ দশ সঙ্খয।-সঙ্ঘক ; ১০০। বহু, প্ঃ-- 

শতগ্রশ্থি কাথা, শতদল পন্ম, শতমুখী__ 
সন্মার্জনী ৷ শতিক, শতকিয়া (গ্রা* শষ্টকে) 

:**(স* শতিকা, শতিক, শতক । শতর + 
ইয়া )। শত পর্যস্ত সঙ্খা; ১২ ৩ ইত্যাদি 

হইতে ১০০ (ব্যাকরণে শতিক! দেখ)। 

আঙিকক শব্দ, -চন্জ্র- ১, পক্ষ-২, নেত্র 

-৩, বেদ-৪, বাঁণ-&, রিপু খতু -৬, 

সমুদ্র ৭, বন্থ -৮, গ্রহ-_ ৯, দিক _ ১০। 

শতকরা:''( শতং কৃত্য। ও” হি* শকড়া) 

শত শত করিলে, শত ভাগ প্রতি । শতং 

জীব...('স* শতং জীৰ )। শতবর্ষ জীবিত 

রহ ( হাচিলে অন্তে বলে )। সীমা-সঙ্খা-_ 

(১) অন্তর এক, যথা, ছুই-এক, ছুই-তিন, 

তিন-চারি, ইত্যপ্দি) (২) অন্তর ছুই, যথা, 

দু-চীর, পাঁচ*সাত, দশ-বার, বার-চৌন্ধ, 
বিশ-বাইশ, ত্রিশ-বত্রিশ, চলিশ-বিয়ালিশ, 
পঞ্চাশ-বাহান্ন, ফাঁট-বাষট, সত্তর-বাহাত্তর, 
আঁশি-বিরাশি, নব্বই-বিরানববই ; (৩) 

অন্তর পাঁচ, যথা, দৃশ-পাঁচ, দশ-পনর, বিশ- 

পঁচিশ, ইত্যাদি ; (৪) অৃস্তর দশ, যথা, দশ- 

বিশ, বিশ-্রিশ, ত্রিশ-চলিশ, ইত্যাদি । 

(নব্বই-শ-হয় না); (৫) অন্তর শত, 

যথা, এক শ ছুশ,ছুই তিন শ,বাঁছশ 
তিন শ, ইত্যাদি) (৬) অন্তর দেড় হইতে 

দুই, যথ!, দেড় শ হুশ, দেড় হাজার ছু 

হাজার, ইত্যাদি; (৭) অস্তর আড়াই 
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হইতে তিন, ষথা, আড়াই শ তিন শ, 
আড়াই হাজার তিন হাজার ইত্যাদি। এক. 
শসওয়া শ, সওয়া শ ছু শ, হাজার দেড়, 
হাজার, লাখ দেড় লাখ, হাজার বার শ, 

বার চৌদ্দ শ, ইত্যাদি। বিশ্রিশ, বিশ: 
চল্লিশ, বিশ-পঞ্চাশ | ছুই-এক, ছু-পীঁচ, ছু. 
দশ। এই সকল দ্বারা প্রায়িক সঙ্ঘা 

বুঝায়, প্রায় উধ্ব ও নিয় সঙ্য|। শত- 
কোটি..'ণ. (স*)1 এক শত কোটি, বহু, 
প্রঃ প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং 
শতকোটি প্রণতি পূর্বক নিবেদন এই | 

শতমারী ..প. (শতমারী ভব্েৎ্ বৈদ্যঃ : 

সহশ্রমারী চিকিৎসক:-_-এই উদ্ভট শ্লোক 

হইতে )। শত রোগীকে ষে হত করিয়াছে, 

বিজ্ঞ চিকিৎসক | শত-মুলী'''ষ্য. (স*_ 

অঃ। অন্য স* নাম শতাৰরী। ও* হি 

. সভাঁবরী )। রজনীগণ্ধাদিবর্গের কণ্টকী 
লতাঁবিশেষ (45513818005 18068100905) | | 

পাতা ক্ষুদ্র শক তুল্য; পাতার কোণ হইতে 

হরিতবর্ণ স্থচের গোছ। বাহির হয়। ফুল 

ছোট, সুগণ্ধ, শীতকালে ধরে। বহু মূল হেতু 
নাম। ইহার তুল্য এক জাতি উত্তরবঞ্জা ও: 
চটটগ্রামে জন্মে । শতমূলীর হচ ছুই শাখায় । 
বিভন্তু, বাঁকা নখর তুল্য। অন্ত জাতির! 

হুচ সোঁজ। ত্রিশাখ এবং দীর্ঘ । | 

শতরঞ-''ষ্য, (আ* ত্রঞজ। স* চতুরঙ্া )। ৷ 

ূ 

_্ 

রথ গজ অশ্ব পদাতি লইয়া যুদ্ধের 

অনুকরণে ছুই পক্ষে থেলাবিশেষ। প্রতি 

পক্ষে ২ রথ (ভুলে রোখ, নৌকা ঝ| কিন্তী), 
২ গজ (বা পিল), ২ ঘোড়া, ৮ পদাতি 

(বৰ! বড়িয়! ) এবং ১ সেনাপতি ব! মন্ত্রী 

(অন্ভ নাম দাবা) ও ১ রাঞ্জ। থাকে। 

উহাদের মধ্যে মন্ত্রীর চলর্ন অবারিত। মন্ত্র 
গজ অশ্ব রখ--ইহাঁদের নাম বুল (স')। 

চৌষটি ঘর-যুক্ত পটে দুই পক্ষে চালিত হয়। 

এক পক্ষের রাজ! অবরুদ্ধ হইলে খেলা শেষ 

হয়। রাজাকে আকুমণ কিন্তি) আক্মণ 
হইতে উদ্ধার না পাইলে “কমতি মাৎ হয়। 

যখন গঞ্জের চারিদিকে রাজা! ঘুরিতে থাকে, 

তখন পিলভী, বড়িয়ার চারিদিকে রাজাকে 

ঘুরাইলে চতুরং হারি হয়। একট খেলার 
উৎ্পতি এ দেশে হইয়াছিল; পবে 
পারস্ত দিয়া! ইযুরোপে এই খেলা" গ্রচারিত 

হইয়াছে । 

শতরঞ্জি-.'ষ্য. (আ*)। স্ব/ল কাপাস সার 

আসন । রর 

শতাব, শতাব্দী. 'ষ্য. (স* শতাব্)। এক শত 

বৎসর) খিষ্ট জন্ম হইতে যে অব্ব--থিষ্টাব 

গণিত হয়, তাহার শত বৎসর (আধুনিক)। 

শতক ''ণ. (শত+এক)। একশত । 

শতেকখাণী-''যে নারী শত প্রিয়জনের 
মৃত্যু দেখিয়াছে। (নারী-গালিবিশেষ)। 

শত্র,..ষ্য. (স*)। বৈরি) বিপক্ষ। শত্রু" 

মিত্র...ফ্য. (প্রতিচর শব) | দুদ ও সুহৃদ 

শনান্ত..যা, (আ* শনাখ্ত )। অভিজ্ঞান, 

চেন! | (অধ্দাঃ)। 

শনি...ধ্য. (স* )। গ্রহবিশেষ | ফলজ্ঞোতিষে 

কর বলিয় প্রসিদ্ধ । ধনস্থানে শনি-_ 

জাতকে ধনস্থানে অর্থাৎ লগ্ন রাশির দ্বিতীয় 
রাশিতে শনি থাকিলে ধনক্ষয় হয়। শনি 

লাগা--শনি্বুপে অর্থ নাশ করানা। রণ্ধ,গত 

শনি...জন্মরাশি হইতে অষ্টম রাশির 
নাম রপ্ধথ | এখানে শনি মাঁরক হয়। 

শনির দশ|...অতি অশুভ কাল। শনিবাঃ, 

১ 



না 

পতরাৎ শীনবার''ষ্য, (স* শনিবার )। | 

সপ্তবারের সপ্তম দিবস। শনিবারের : 
মড়া..শনিবারে মরিলে স্বতিশান্্ অঙুপারে 
দৌঁষ পায় । ইহ! হইতে লোকে মনে করে, 

একজন শনিবারে মরিলে গ্রামের আর এক 

জন শীঘ্র মরিবে। 

শপ, (গ্রা* শপ)..'ষ্য. (স* শণ্ত--তৃণ-বিশেষ 

শব্বকল্পে। আ* সফ)। তৃণাদ্দির বোনা 

দীর্ঘ আসন। মাছুর শপ--মাছর কাঠির 

শপ। খেজুর শপ-- খেজুর পাতার শপ। 

শপ, শপ.*ধাতু. (স* শপ ধাতু । ও* শপ, 
ম* শাপ ধাতু )। শপি, শঠি-শীপ দিই । 

শপা, শপ । (শাপ দেখ । 

শব...ফা. (স*)। ধ্বনি অর্থাত্বক ধ্বনি। 

অভিধান। 

স"' শিক্ষা ও 

শবকোষ 'ষ্য. (স*)। 

শবশান্্র-''ষ্য. (স*)) 

নিরুন্তু। 

শয়তান..'ণ. (আ* শৈতাঁন,। তু ই* 

980211) | কুর) পাপকর্মা, পাপে মতি 

কারক; প্রতারক । শয়তানি." "ফা, কর 

কর্ম। শয়তানী... পাঁপকর্মার যোগ্য। 

শরন...ষ্য. (স)। নিদ্রা নিমিত্ত দেহ পাতন 

(স*তে নিদ্রা )। শয়নে পদ্মনীভ করা-_ ৃ 

শয়নকালে পদ্মনাঁভ বিষণ ম্মরণ করিতে 
ইহা হইতে শয়ন কর! | শয়ন একা-। হয়। 

দৃশী..'(স*)। আষাচ় শুক্ুপক্ষের একাদশী 

তিথি । এই দিন হরি-শয়ন। 

শয্য]...ষ্য. (স*)। নিদ্রা যাইবার আনন। 

ভূ-শয্যা...ধ্য, (স*)। তৃমিরূপ শষা! (থা 
তুলিক! ইত্যাদি নহে )। শধ্যা-কণ্টকী:.' 

ব্য. শষ্য কণ্টকময় বোধ, অনিদ্রা ও অস্থি- 

রতা। শধ্যাগত:'''গ, (প*)। রোগে কাতর 

রা 
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হইয়া শুইয়া থাকে যে। শধ্যা-তোলা..' 

বিবাহ-বাসর-ঘরের পুম্পশধ্যা তোলা, 

প্রঃ_-শয্যাতোলা কড়ি চাহে পরিহাস্ত 

জনে ( কৰিকঃ)। শব্যা-তোলানি-"*ব্য, 

শষ]াতোলার বেতন বা পুরফার। ( শিশু- 

বিবাহে শষ্য। তোলার উত্পতি হইতে পারে 
ন|)। 

শর.''ষ্য. (স*)। দধি ছুগ্ধের অগ্রভাগ; 

জলাদির উপর দ্বিত স্তর; বাণ? ধান্াদি 
বর্গের দীর্ঘায়ুঃ তৃণবিশেষ (0109 0101] 
61855, 98001321017) 21000172- 

06101, 5৪1. 011191195 ) আখের মতন 

গাছ ঝড় হয়, কিন্ত, পাতা সরু। ইহার 

উাটায় বাঁগ, ঘরের চালে ছিটনি ও অস্ান্ত 

কাজ হয়। শর-কুণ্টিয়া ''ণ. ( শরকাণ্ড+ 

ইয়া, সম্তে শর কাণ্ বাণ একার্থ)। 

শরতুল্য'শীর্ণ (ও দীর্ঘ )। শর-পুরিয়া.'ষ্য. 
( শরপুর+ইয়1)। ছুগ্ধ শরের পুরীবিশেষ। 
নদীয়। শাস্তিপুর এই মিষ্টান্ন জন্ত প্রসিদ্ধ । 

শর.ভাজা.''ষ্য. দুগধশর চিনী-যোগে দ্বৃতে 

ভাজ! পিষ্টকবিশেষ, গাঃ--চৈঃ চঃ। শর- 

মীজা.''ষ্য, ( স" মুঙ্_-শর)। শর-তৃণের 

মঞ্জরীতে নিগিত রজ্ছু (ও* কীইচ)। 

শরদল...'ষ্য. (স*শারদল হইতে। হি*| তু* 

ও* মগর-__যে কাষ্ঠপট দ্বারা পাক! বাড়ীর 

কড়ি-বরগার বহির্মখ, বৃষ্টি হইতে রক্ষা 

কর! হয়। ইহাতে মকরচিত্র ক্ষোদা হইত 

বলিয়৷ নাম মগর। এইবুপ, শার্দুল ব্যাস 
চিত্র ক্ষোদা হইত বলিয়। শার্ল-_ 

শারদল ৷ ও* নাম ভারতিআ17 স* তুল! বাং 

তোঁড়৷ দেখ )। খিলানের পরিবর্তে যে 

মোট! কাঠের কড়ির উপরে গাথনি করিতে 
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পারা যায়; দ্বারের উপরের কাঠ, মটকার 

নীচের শাঙ্গা! । 

শরম''সরম দেখ। 

হইতে শরু? তু* ও* সনতুআ)। শীর্ণ; 
ক্ষীণ, পাঃ--শরু হাত ; সুক্ষ, এাঃ-_-শরু 
কাপড়। সরু দেখ। শরুকুঠিয়..'ণ. 

শরা, সরা..'য্য. (স* শরাব--অঃ)। মাটির (শরু+কুঠ+ইয়া ?1)| শীর্ণ, বুগ্, াঃ-_ 
কটাহাকার পাত্র। (ইহার প্রমাণ প্রায় এক শঃ বেগুন । 
শের হইত ও হয়)। কোল-শরা"'বিবাহের ৷ শর্দি, শর্দী-..্য. ( ফ1* সর্দী।'সং ছর্দি নহে। 

পরে বরকন্তা 'প্রত্যাগমনকালে তাহাদের র স* ছর্দি--বমন। ও* শরদ, হি* শরদ,সরদ, 
পাথেয়সনূপ এক শর! মিষ্টান্ন। দরিদ্র শর! সঃ* শরৎ। শরৎ খতুতে যাহ! জাত হয় ?)। 

দেয়, ধনী থাল! দেয়। বুটা শরা.'যে | কফ, অভিয্যন্দ (০868111) ০1 08 005৫), 

শরার তলে বোঁটা থাকে । উপড় হইয়। | নাত-ঝরা। শর্দি-গরমি-.'ফ্য, শীত ও 

থাঁকলে এই ঝৌটা! ধরিয়া! তুলিতে পার! | শরীক, গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে শীতভোগ 

যায় একারণ প্রায়ই আবরণ হয়। ধরাকে. হেতু রোগ।, 

শরা জ্ঞান করাঁ_গর্বে বিস্তীর্ণ ধরণীকে | শর্ত-..ষ্য. (আঁ শর্ৎ )। সময় (স*), নিয়ম, 

ক্ষুদ্র শরা-তুল্য জ্ঞান করা। | নির্ধারণ 
শরাব...ফ্য. (আ+। তু* স* স্থুর1+আপ,)। | শর্বৎ**সর্বৎ দেখ। 

স্ুরা। শরার-খোর-.'য্য. স্ুরাপায়ী। শরাবী ৰ শর্ম..ব্য. (স* শর্মন_অঃ। ওৎ হি* শর্ম])। 

. *প সুরাসন্ত। . সুখ স্বচ্ছন্দ, তঃ-_শঙ্ডকরীকে শঙ্কর কহেন 

শরাল'.'শরাড় পাখী দেখ। শর্শচিত্তে (মাঃ)। বিঃ-নিশর্ম, প্রাঃ 

শরিক.''সরিক 'দেখ। কারে না দেখিয়া রঞ্জা হইল নির্মম (মাঃ)। 

শরিফ...ষ্. (আ*)। মক্কার শাসনকর্তা) | শর্মা"-ণ' সুখী, আহলা দিত, প্রাঃ সর্দি 

শহরের প্রধান বাঁ মণ্ডল। হয়ে সম্মান করিল নাঁনা ধনে (মীঃ)। 

শরীর, (গ্রা*ৎ শরীল)-..ফ্য, (স*। শীর্যতে | শর্মা...ষ্য. ( স* শর্মন্)। ব্রাহ্মণের উপাধি। 

রোগাদিন! যৎ_-অঃ টাঃ)। গাত্র, দেহ। : (পূর্বকালে ব্রাহ্মণের নামের পরে শর্মা, 

প্রবাদে, শরীরের নাম মহাঁশয় যা সহাবে 

তাই সয়--শরীরের প্রীতি অভ্যাসের গুণ 
এমন। টিলা শরীর*.শ্লথ গাত্র ৷ বীধ। শরীর, 

আঁটা শবীর..'সংহত গাত্র। ভস্কা শরীর 

ক্ষত্রিয়ের সংমের পরে বর্মা, বৈশ্তের নামের 

পরে সুতি কিংবা দত্ত, এবং শুদ্রের নামের 

পরে দাদ লিখিতে ও ৰলিতে হইত। এই 

বিধি এক্ষণে শ্রাদধাদি কর্মে আছে )। 

'**্বীধা শরীর নহে। তেল জলের শরীর." 

তৈল মর্দন ও দ্নানাদি দ্বারা যে শরীর গড়! 
হইয়াছে । 

শরু, সরু:.'ণ. (স* শীর্ণ? তু* ও* সরু দেহ। 

ও* সান্_স্ষুত্র | স* শর+উয়1_-শরুয়া 

শল.''শহল দেখ। 

শলই) শালই...ফ্য, ( স* শল্লকী--অঃ। হি" 

শলাই )। সুগন্ধ বৃক্ষনির্যাসবিশেষ 

(880101708786 "০1 0119917800) | 

আফ্রিকা ও আরব দেশ হইতে লবান 
এ 
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” (দেখ) এদেশে আনীত হয়) ইহা 

এক প্রকার শলই। দেশী শলই ভারত- 

বর্ষের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্লের আরণ্য 

বৃক্ষবিশেষ (8095%61119 5611808) হইতে 

সংগৃহীত হয়। ইহাকে এক প্রকার গুগ্গুল 

| 

শসা-পৌকা...দৃপত্রী ইটবর্ণ পত্াঁৰিশেষ 
(পদী পোকা দেখ )। 

শনত...ফয. (স" সন্ত, শস্ত)। কৃষিজাত বৃক্ষাদির 
ফল। ( স"তে ৰা*তে ক্ষেত্রগত ফল--শহ্য, 

যেমন ধান্ )। শান দেখ। 

শহর, সহর..'ষা. (ফা* ষহর)। নগর । শহরিয়া। 

শহর্যে ..ণ. (শহর+ইয়।)। নগর সন্বন্ধী-। 
বল যাইতে 'পারে। কোথাও কোথাও 

শলই-গুগ্গুল বলে । নূতন শলই স্বর্ণবর্ 

স্বচ্ছ নির্যাস । বঙাদেশে ইহ! প্রা দেখা | নগরে জাত বধিত। শহুরী .'ষ্য. (শহর+ 

যায় না। (গণ্ধরস, গুগ্গুল দেখ )। ঈ)। নাগরিক, নগরবাসী । 

শলা...ষ্. (স*)। খণড়কাও সু কাঠি; শহর "'ষ্য. (আ" যোহরৎ্)। প্রসিদ্ধ ৷ ঢোল- 

কীল।* .. শহরৎ.'ঢোল বাজাইয়া ঘোষণ|। 

শল।...সলা দেখ। । শহগ--৭, (আ" সহল, সং শলথ)। শ্লথ। শহলে 
শলী ..ফ্য, শলা+ঈ)। ক্ষুদ্র শলা, ক্ষুদ্র কীল) | শহলে_যাহাঁতে ক্লেশ না হয়, এমন | 

ান্ত চাউলের মাপবিশেষ ( খ্বানভেদে ২) ূ শা...শাহ দেখ। 

মণ)। । শাঅন, শাওন''শাবন দেখ। 

শশক, শশা ফা, (সং শশক | ও" শশা, ] শীই--'ষা, (সৎ শমী-অঃ)। বববুলাদি 

বর্গের তরুবিশেষ (1:930015 901012918)। 
ঠেকুআ; হি* শশা, খরহা ) ম* সদা; উদ 

খরহা-_খরগৌষ হইতে )। খণগোষ) শশ- : ছাল শাদাটিয়া, ফাটা ফাঁটা, কাঠও শাদা। 

বাস্ত ''৭ণ. শশক তুল্য চঞ্চল । পুরাতন বড় গাছের কাল সার হয়। শাখা 

শশান..শ্শান দেখ । ও পল্লবে কাট! থাকে । পাতা দবিপক্ষ, পল্গ 

শসা, (প্রা শসা) .“ষ্য, (স* নাম ত্রপুষী, | ২, পর্ণ ৭ হইতে ১০ জোড়া। ফুল ছোট 

্রপুমী_হেমঃ। ত্রপুধী __ কর্কটা__বা" ৰ গীতবর্ণ, শীতকালে ধরে। ফলশু'টালম্থা। 

কাকুড়। ও* কীকুড়ি, হি" ক্ষীরা, ঢাকায় | ফলে শত্ত; তন গুঁড়া গুঁড়া ঈষৎ মিষ্ট 

ক্ীরাই। ম* ত্রপুসী-ত্রপুসা_ছস1- |] পদার্থ জন্মে। ইহা মানুষে খায়। (ইহ 

শসা ?)। কুম্মাগাদিবর্গের ক্লষিজীত ফল- ৰ হইতে শমীর এক স* নাম শত্তুফলা__ 

বিশেষ। গাছ (08০খ0713 996$03) | অঃ)। রাজপুতানা, পঞ্জাব ও বোম্বাই 

প্রতানী। পাত। পঞ্চাঞ্চুল, খর। ফুল 

গীতবর্ণ। ফল লম্বা গোল, অল্প অবু্দময়। 

ক্ষেতে বমস্তকাঁলে কৃষি হয়। বাড়ীতে 
বর্ধাকালে যে গাছ কর! হয়, তাহার ডাল- 

পালা শ্লীচার় চড়ে । এই হেতু ইহা! কোথাও 

কোথাও পাল্পা-শসা নামে নামে খ্যাত। 

ঝা 

গ্রদেশে জন্মে। বিহারে এবং কদাচিৎ 

পশ্চিমবর্োও দেখ! যায়। পূর্বকালে 

শাই.কাঠি ঘষিয়া। আগুন করা হইত। 

শাই-কীটা...ফ্য,. (সং শমীর-_অঃ)। 

বব্বল তুল্য ছোট কণ্টকী তবুবিপেষ 

( 1১০৪018 902, )। ছাল শাদা । পল্লব 

১০৮ 
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রোমপ, কীট জোড়া জোড়া, প্রথমে রোমশ | শাক (পরা)..শাখ দেখ। " 

থাকে। পাত! দ্িপক্ষণ পক্ষ ১০ হইতে | শাঁকনাল.''.( স* শওড়? লাল হইতে নাল 
২০, পর্ণ ৩৩ হুইতে ৫০। ফুল শাদা বা! হইয়া থাকিবে। হি* নাম লাঁলশিরা)। 
আপাগুর। খু'টী চারি পাঁচ আঙ্গুল লম্বা। | হংসাদিবর্গের এক হাত অপেক্ষা কিছু বড় 
পশ্চিমবর্জে, ছোটনাগপুরে ও পশ্চিমে এই পক্ষীবিশেষ (110৩ 01074198460 ৫০], 
গাছ জন্মে। 7১170400639 ০845/0017511808 )। 

শাউড়ী (গ্রা")...ফ্য. শ্বাশুড়ী । শাউড়যে...গ. | ঘাসময় জলা চরে। মাথ! গোলাপী, দেহ 
(শাউড়ী+ইয়া)। শ্বাশুড়ী প্রতি আসন্ত | খয়রা। 

শাকন্তরী, শান্বর লবণ..*য্য. (স*)। রা্জ- 

পুতানার (জয়পুর ও জোধপুর) শত্বর হদের 

জল হইতে প্রাপ্ত লবণ। শব্বর হৃদ বাতীত 

জোধপুরে অন্ধ ছুই লবণ-হুদ আছে। 

শাকর!-.'ষ্য, (স* শর্করা--শাকর+আ1)। 

(গ্রাম্য গাঁলিতে )। 

শাঁক-.ষ্য, (স*। শক্যতে তোল্তুমনেনেতি 

শাকং--অঃ টীঃ। স* শাক বা" শাগ 

একার্থবাগী নহে। শাকাখ্যং প্র-পুষ্পাদি 
__অ$। প্র-পুষ্পাদি যাহা রীধিলে খাইতে | 
পারা যায়, তাহা শাক। এই অর্থে ছি'তে | শর্করাধুক্ত অন্বল, গাঃ-_চৈতন্তমঙ্গল | 

সাগ-__নিরামিষ ব্যঞন, মণতে ভাজী, উদ্ুতে | শাকোচ, শাকুস'''শাডবষ দেখ। 
ভাজী, সবজী, তরকারী । হিতোপদেশে, : শাখ-''ষ্য. (সং শাখা! । তূ* ফা* যাখ)। শাখা 

. স্বচ্ছন্দরনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্ধতে__ | (প্রায়ই পদ্যে)। 

এখানে আমিষ হইতে স্পষ্ট প্রভেদ। | শাখ (গ্রা* শাক )..*ষ্য, (স* শথ)। শখ 

ভাবপ্রকাশে শাক বড়বিধ,_পত্র পুপপ | (দেখ)। শাখ-ঘণ্টা-'*শঙ্খ ঘণ্টা । শীখের 
ফল নাল কন্দ স্বেদজ (ছত্রাক )। অমর | করাত-_ ইহার ঠাত সমুখ দিকে বহির্গত 

টাকার, দশবিধ,-মূল, পত্র, বংশাদির : বলিয়া আসিতে যাইতে ছুই দিকেই কাটে) লী শী 

করীর (কৌড়), অগ্র (যেমন বেতের), ফল, 

কাণ্ড (যেমন কলার থোড়), অধিরুঢ়িক 

(যেমন তাঁল আঁঠির শীস), ত্বক, পুষ্প, 
ছত্রিকা)। কোমল বৃক্ষ (851), বৃক্ষের 
রশ্ধন পূর্বক ভোঞ্নযোগ্য মুল পত্র পুষ্প 

ফলাদি। (শাগ দেখ)। শাক-সব্জি 'ষ্য. 

(সব্জি দেখ । সহচর শব্ধ )। শাক-পাল!; 

শাগ, প্র--শাক-সব্জি কিছু ব্যঞ্জন 

সাধারণ (মাঃ)। শাক-পাত'"'ষ্য, (সহচর 

শব )। শাগ, গুঃ-্আলু কচু শাক পাত 
(কবিক$)। 

শাখা-..ষ্য. (সৎ শঙ্খক )। 

লক্ষণায় উভয়-সঙকট। শীখ আলু.''আনু 

দেখ। 

শঙ্খ-নিমিত 

বাহুবলয় । শাখারী.'*য্য. (স* শঙ্খকার। 

বা* শাথ।+আরী)। শঙ্খকার; জাতি- 

বিশেষ। স্ত্রী“ শীখারিনী, শীখারনী। 

শীখা শাড়ী--'সধবাঁর পরিধেয় ও আল্রতির 

চিন্নু শাখ৷ ও শাড়ী । | 

শাখ-চোরণী, শীকচুমী-.্য. (সৎ শু, 
শঙ্খিনী-_-উপদেবতাবিশেষ) | নিশাচরী 
উপদেবতাবিশেয় ) পিঠা-্বিশেষতঃ গুড়- 

॥ 
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বলির ররাযারররাত 

পিঠা, মাছ, মিষ্টায়্ লৌভে ইহারা গৃহস্থের | শাঙ্জা...ফ্য. (স" শডকু। ও* সাঙ্জি, কৃতিবাস 
বাড়ীতে রাত্রে আসে । এষ্টুপ লোভনীয় 

সামগ্রী লইয়া মাঠ দিয়া কেহ রাতে গেলে 
তাহাকে ইহা দিগৃত্রাস্ত করাইয়া! ঘোরা- 
ইয়। বেড়ায় । পরে পথিক ক্লাস্ত হইয়। 

পড়িলে সে সকল সামগ্রী চুরি. করে এবং 
কখন কখন পথিকের রন্তু শুষিয়! খায়। 

ইহা হইতে, কোন বালিকা! শীর্ণ হইতে 

থাকিলে তাহাকে শীখচোরণীতে গেয়েছে 

অন্থুমান করা হয়। (২) শাখচোরণীর তুল্য 

শীর্ণ বালিক| 
শাখনী..'রাজসাপ দেখ। গায়ে শাখ। থাকে 

বলিয়। নাঁম। 

শাখাল...ষ্া, (শাখা+আল ?)। করাতের 

দাতের পাঁশে বকৃত| ; নারিপ। 

শাখিনী-''ষ্য. (স* পঙ্খিনী)। পেতনীবিশেষ, 

গ্রঃ- শীখিনীর প্রায় আনিলি কাহায় 

(তাঃ)। 
শাখী..'যা. ( স* শঙ্খী )। ধানগাছের অভ্- 

পাত পোকাবিশেষ ৷ (শেখো)পোক। দেখ। 

শাগ.''ষ্, (স* শাক। শাক দেখ।হি' 

সাগলকিস্ত; স* শাক। ও* শাগ)। 

থাদ্য পত্র-শাক। শাগ দিয়া মাছ ঢাকা 

ঘরের কুৎসা গোপন চেষ্টা। শাগ-পালাঃ 
শাগ-পাত।".(স*)। খাদ্য পত্র-শাক | শাগে 

বালি'..ছুধে চিনীর বিপরীত। 
শাগরেদ.' "যা. (ফা* যাগির্দ)। শিষ্য। 

শাগরেঘি-.“ষ্য. শিষ্যত্ব। 

শাওণ...ফ্য. (স* শ্রাবণ)। শ্রাবণ মাস 
( প্রাচীন পদে )। 

শাঙলী...ব্য, (সৎ হামলা )) তামল! গাভী, 
৩1ঃ:-্জানদাস। 

সাঞ্গি, ম* সাঞ্জ । চার্জে চড়াইল (চৈ:)-_ 
শতকৃতে ; ৪* চেখিবা-_শুলে দণ্ড দেওয়া ।) 
ভারী বন্তু ছুই চারিজনে কাধে ঝুলাইয়! 
বহিবার বীশ বা কাঠ, প্রাঃ--বুকে তুলে 
দিল পাঁচ সাঙ্জের পাতর ( কবিকঃ)-_ষে 
পাথর বহিতে পাঁচটা শাঞ্জা লাগে) যোল 
সাঞ্জের কাষ্ঠ তুলি যে করিল রাশি (চৈঃ 
চঃ)। শাঙ্গা।...ফ্য. (টাকার চাঙ্জ, আসা" 
চাঁং)। কীচি ঘরের কড়ি-সন্প কাঠ। 
মুদনী ও পাড়ির তি্যক ভাবে শাঙ্া! থাকে । 

(২) দ্রব্যাদি রাঁখিবার নিমিত্ত ছুই কীথে 

বদধ কাঠ বা! বাশ। শাজী...য্য. (শাঙ্জা 
+ঈ)। ছোট শা, শাঙ্জা, ৫ঃ_-সা্গী 
দিয়া তুলে লয়ে শালঘরে ফেলে (মাঃ )। 

শা, শাঞ্চি যয, (স* শালিঞ)। খাদ্য 
শাগবিশেষ। 

শাট.''ধাতু, (সৎ শদ শাতন হইতে শাদ 
ধাতু )। শীটি-_কাটিয়া ছোট করি, গর. 

চুল শাটা; ঘর্ষণ ব| কুন দ্বারা তগুলাদি 
পরিষ্কত করি, £__চীল শীটা। শাট।॥ 
( নদীয়ায় ছটা )। নিঃ-.আশাটা। শাট 

'**ষ্য. কতিত বা ছিন্ন অংশ, ছাট 
শাটনি.."ষ্য, শীট কর্ম, শাটার বেতন। 

শাট|..' ধাতু, (শাট ধাতু আস্তে)। শাটান। ॥ 
(সাঁট ধাতু দেখ)। * 

শীট, শীট-''যা, (স* শানী-_হস্ত-কটাক্ষাদি- 
হৃচনা-শবকল্পঃ) | শাণ, সঙ্কেত। 

(হাঁত শাণি দেখ)। 

শাটা'..শাড়ী দেখ। 
শীড়ক...ষ্য, (স+ শ্রেপিক | তু* ও* সেণি )। 

খড়ের চালের রোআ স্বত্বানে গাঁখিবার 



নিমিত যে মোটা ও চওড়া বাখারী | করে। শাগা..'ধাতু, শীশাই-তীক্ষ করি, 
 শাণে চড়াই । শাণানা। 

শাদা, সাদা". (ফা* সাদা। তু* স* শ্বেত, 
৬» 

॥ ৮৬০ ] 

বাঁধা হয়। শীড়ক ও পাড়ি একত্র বাধ! 

 স্বয়। গ্রঃ_জৌয়ের আড়া পাড় জৌয়ের 

কপাঁট। জৌয়ের শীড়ক দিল জৌয়ের 

- ঝনকাট (কৰিকঃ )। শুং পুঃ _সাড়ক। 

৮ 

শাড়, শাড়।''সাড়, সাড়া! দেখ। 

শীড়া, ধীড়া.''ণ, (স+ শগ্ড। যু) শণ্ড )। 

নপুংসক, বণ্ধা, প্রাশীড। গাঁছ। শাড়। 

ধাতু, শীড়াই-শ্ব,ল মাংসল হই, অতি 

বুদিধ হেতু সস্তান-জননে অসমর্থ হই, 

প্রঃ-গাঁছ শীড়াইলে ফল ধরে না, নারী 

শীড়াইলে বদ্ধ হয়। শাড়ানা। 

শাড়ী...ষ্য. (স* শাটী। শাট-.বন্ত্-বিশেষ। 

সিত)। শ্বেত। শাদাটিয়া, শাদাটো... 

প. (শাদা+ত14+ইয়1)। ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। 

শাদ।-শিদ| ''ণ. ( শ্বেত+সিত )। সহচর 

শব) শ্বেতবর্ণ ; অনলঙুকৃত ; আড়ম্বরহীন। 

শাদা-সাপ্টা.''ণ. ( সাফ+তা। ইহার পরে 

ইয়া হইবার কথা। কিন্তু, শীদা-অ] বলিয়া 

সাপ্টা-আ )। শাদা শিদা। শাদা-মাঠা ''৭. 

(মাঠ ধাতু দেখ )) অনলঙকৃত, শাদা. 
সাপটা | শাদা! জবা, শাদ। বিণ্টি, শাদ| 

নটিয়া_-গ্রধান শবে দেখ । 

ভূ* লব্বশাটপটাবৃতঃ)। দীর্ঘ পরিধের শাদি-..ষা. (ফা”)। বিবাহ (মুসলমান 

বস্ত্র, পাঃ-পরিয়ে লোহিত সাড়ী বুকে ভাষায় )। শাদি হওয়।--বিবাহ করা। 

আচ্ছাদিত দাড়ী (কবিক:)--(দানা কর্তা)) | শান, শানা''শাণ দেখ । 

নারীর পরিধেয় দীর্ঘ বস্ত্র প্রঃ_দোছটি : শীনা, শীগ|...ষ্য, (স* শাগী _শণ'হৃত্রম্য়ী 

_ করিয়া পরে বার হাঁত সাড়ী (কবিকঃ)। 

(পূর্বকাঁলে শাড়ী ও ধুতি পুক্ুয ও নারী 

উভয়েরই পরিধেয় হইত। ধুতি দেখ। 

অধুনা ধুতি পুরুষের, শাড়ী নারীর 

পরিধেয় বস্ত্র )। 

শাড়ী.:.ষে শাড়ীর তৃতীয়াংশ দুরে লম্বালঘি 

আঁর এক পাড়ি থাকে । বে-পাছা শাড়ী'' র 

পাছা-পীড়হীন শাঁড়ী। পাড়িয়া, পেড়: 

শাড়ী... পাড়িযুক্ত শাড়ী। হাওয়া শাড়ী... 

হৃক্ম জালের মতন শীড়ী। 

'দেখ)। : 
শীণ, শান..'বা. (স*)। অন্ত্রশন্ত্রাদি তীক্ষ। 

করিবার প্রস্তর, ঘর্ষণ-ধন্ধু; তীক্ষীকরণ |. 

' শাকাঁর, সাঁকর...ফা, (স* 'শাণকার)। ! শাঁনাই, সানাই “"য্য ( ফা*:-শাহ বড়, নাঁএ 

পাছ।-পাড়িয়া, পাছ! 

পাকা ৷ ও* সানা )। তাতের অঙ্জাবিশেষ। 

ইহ! সরু শলাকার বাঁড় ব! চিরনীবিশেষ। 

ইহার ভিতর দিয়া টানার জোঁড়া জোড় 

হুতা যায়। শানা গাথা-_শানার ভিতর 

দিয়। টানার সৃত। প্রবেশ করানা। শানা- 

কর...ষ্য.যষে শান নির্মাণ করে, 4 

সানা বান্ধিয়। নাঁম বলাইল সানাকর। 

জীবন উপায় তাবপায়ে (পেয়ে ) তাতি 

ঘর (কবিক£)। 

(নেড : শানা-.. ধাতু, (স* শাস্ত হইতে )। শানাই__ 

শান্ত হই, গ্রঃ__দারুণ পিপানা অল্প জে 

শানায় না; শাস্ত করি, গঃ-এই মারি 

তাঁকে শানায় না । শানানা | 

৮০ অন্ত্রশেপ্তা্দি শাপ্রস্তরে ঘষিয়। তীক্ষ । নল।তু' স* সানিকাঁ সানেয়ী- শক? 
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স* সন -ধাতু *হইতে )। মুখে পিতলের 

ুতুরাযুনত বংশীবিশেষ। সানাই, সানি দেখ। 

শাঁশী...ফ্য, (স*)। হস্তকটাক্ষাদি হৃচনা। 
ইসার!। সানি, সীট দেখ। 

শাস্ত...ণ. (স*)। উপশম গ্রাপ্ত; শমাম্িত |." 

য্য. শম খ্বায়িভাবরূপ রসবিশেষ। শাস্ত-শিষ্ট 

এপ, (স*। সহচর শব্দ) জিতেঞ্জিয়। 

শান্তি...ষ্য. (স*)। চিত্তের উপশম; তৃষ্ণা- 

ক্ষয়; ভদ্র, শুভ। শাস্তিজল ''হোমাদি 

বারা যে জলে শুভ আনয়ন করে। ও২ 

শান্তি... পুণ্য অনুষ্ঠান সমান্তিতে মঞ্জাল- 

বাচন। শাস্তি-স্বস্তায়ন.''ষ্য, ( স*। সতচর 

শব) গ্রহাদির শীস্তিকর্ম ও স্বস্তযয়ন। 

শাগ, শাপ..ষ্য, (সং শাপ' বোধ হয় সং 

অভিগম্পাত হইতে অভি লোপে সীাপ। 

সাপধাতু দেখ)। অভিসম্পাত, শাপ। 

শাপে বর--অভিসম্পাতে বর লাত, মন্দ 

হইতে ভাল। শীপ..ধাতু, শপ ধাতু 
দেখ)। শাপি-শাপ দিই। শাপা | শীপা 

'-“ধাতু, (শাপ ধাতু আস্তে)। শাপানা। 

শাবন, শাঅন..'ফ্য. (স* আৰণ )। চতুর্থ 
মাস নাম। পত”৮-শাবনের পান রাওণে না, 

খায়_-শ্রাবণ মাসে যেপানজন্মে। তিন 

শাঅনে পান_-তিন শ্রাবণ গেলে পান 

তুলিবার যোগ্য হয়। 

শাবন'.য্য (আ*)। মুসলমানী অষ্টম মাস; 
নাম। 

শাবল '.য্য. (স* শবলা । শবল! তোঁমরে-_- 

হেমঃ)। লোহার দগ্ডাকার খনন শস্ত্র। 

শাবাশ ''সাবাস দেখ । 

শামখোল.''শামুক-তাঙ্জা। দেখ। 187 

শামখোল সারস শামুক ভাঙ্গে ঠৌটে (মাঃ) 

 শীমুকের খোলা ভাঙ্জো বলিয়া শাহ 

খোঁল--শামখোল নাম। 

শামলা'''ণ. (স* শ্তামল! )। শাদা ও কাল 

মিশ্রিত বর্ণ, যেমন শামল গাই । 

শামা ''বা. (স* শর্থ)। লোহার বলয়). 
মুষলাদির অগ্র লৌহ বলয়। শামী...মা. 

(শাম1+8ঈ)। ছোট শাম|। 
শামা "ধাতু, (স* শাম্য হইতে । স* শম ধাতু 

শাম্যতি পদ হয়। এই সাদৃশ্তে )। শীমাই 

_-শাস্ত হই, গ্রাঃ-গরল আনলে শরীর 

বিকল শামাইতে নারে যেন (টপ্তীঃ)। 

শামান! 1 (অধুন। ধাতু অপ্রচলঃ)। শামাই 

'"*ষা, শামা, সংযম, প্ঃ--শামাই করিয়া 

খাওয়া, ঝগড়ার শামাই হওয়। ৷ (সামাই 

দেখ)। 

| শামা-.'ষা. (আ*)' দীপ, বাতি। শামাদাঁন 
|. "শষ্য, (ফা দান )। দীপবৃক্ষ। শামা-সাজ 
| শষ, (ফা সাঞ্জ )। বাতিনির্মাতা। 
৷ শামিয়ান।-'-ষ্য. (ফা* যাম্যানা)। টাদোআ। 

৷ শামিল "সামিল দেখ। 

শামুক..'ষ্য. (স* শঘুক)। খোলকী উভচর 
গাণীবিশেষ (41000118118 )। টাঁকনী 

খুলিয়! পদ বহির্গত করিয়! চরে । খোলা 
চিন্কণ, খয়র| বর্ণ। গেঁড়ী অপেক্ষা শামুক 
বড়। গেঁড়ী কৃুষ্বর্ণ। দরিদ্রে শামুক ও 

গেঁড়ী খায়। শামুক-আঙা।, শামুক-খোল, 

শীম-খোল ''ষ্য. কুলেচর বর্গের ১৮০ হাত 
দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ (1076 010011-011]. 

40083600703 05010805 )। শাদা; পুচ্ছ 

 কালতে সবুজ। চঞ্চর ছই পুটের মধ্যে 

ৰ ফাঁক থাকে | চোখের পাশ ও গলায় পালখ 

নাহ। শামুক থায় বলিয়া নাম। 

| 
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শাম্লা-..ব্য. (আ')। পাতলা! শিরন্্াগ। 
শারস্তা...ণ. ( ফা" শইস্কা )। শিষ্ট, বিনীত। 

(991010601)8103 10818113)। নদীতে 

_ জয্মে। গুচ্ছে কাল দাগ থাকে। " 
শারঙা, সারা... (স* শীরঞ্গী )। তত্ত্রী| শীল-.'ব্য. (ফা*। তু" স* শাট)। কাশ্মীর 

বাদ্যবিশেষ; একপ্রকার বেহাল|। শারগ্গী 
শষ্য, 'শোরজ +ঈ)। শারঙুল বাদ্যকর। 

শারক, সারক.."ষা, (স" শ্রাবক- শ্রোতা )। 

বৌদ্ধ ব! জৈন সম্প্রদায়বিশেষ। 

শীরদা..'ষ্য, (স+ )। বীণাবিশেষ। 

শারদীয় পৃজা-.'ষ্য. (স*)। শরৎকালীন ছূর্গা- 

পুজা । 
শারি-..ষ্য. (স*)। পাশার গুটি) পাশ; 

সারি পক্ষী । 

শারি...ষ্য. সারি ( দেখ )। ৰ 

শীল...য্য. (স* শুল কিংব! শল্য । শেল দেখ) 

শুল, গাঃ-ইজ্জের ঘদয়ে বাজে শাল 

(কৰিকঃ)। শালে ভর দেওয়!-_শুলের 

উপরে পতন ৰা! শয়ন__বৌদ্ধ তান্ত্রকের 

তপন্তাবিশেষ ৷ গাজনে সন্ন্যাসী শালে ভর 

দেয়__ প্রায়ই লোহার কাটার উপরে । র 

চোরকে শুলে বাঁ শালে দেওয়া_-শুলের | 

মাথায় বসান|। 

শাল...ফ্য. (স* শালা)। অগ্নিযোগে কর্মস্বান, 

কারুর অগ্নিশাল! | আখ-শাল-.'যেখানে 

আখের রস গাঢ় কর| হর ৷ কামার শাল'"" 

কামারের অগ্নিশালা, গ্রঃ--কামার পাতিয়! 

শীল (কবিকঃ)-5অপ্রিশ্বান করিয়া! । পিতল- 

শাল..'তাম! দন্ত পিতল গলাইবার অগ্নি- 

শীলা, প্রাঃ--কাসারি পাতিয়া শাল 

(কবিকঃ)। শাল-ঘর...যে ঘরে অগ্নিশালা 

হয়। শাল-মুআন:'অপ্রিষ্বানের মুখ । 

শাঁল..'ষ্য. (স*--অঃ)। শউল সদৃশ সর্গমুণ্ডী 

প্রায় তিন হাত দীর্ঘ মতম্তবিশেষ 

দেশে উৎপন্ন কোমল লোমশ বস্ত্রবিশেষ। 

ভিব্বতদেশের ছাগবিশেষের নীচের সরু 
কোমল লোমে (পশম)-_-শাল বোন হয়। 

শালের পাড় তাতে বোনা হইলৈ__-কানি- 
কর, হাতে হুচ দিয়া তোলা হইলে-_ 

আমলিকর-বলে। শালের কোণের ফুল 

_কুর্ী। শালের চওড়া আঁচল! থাকিলে 

শাহপসন্দ কিংবা পাল্লেদার বলে। পশমে 
নিয়িত-পশমিনা শাল | জামেয়ার'.'শীল- 

বিশেষ, কিন্ত, বোন! ফুলে পূর্ণ। বুমাল... 

ছোট শাল। বুমালের মাঝে যে ফুল থাকে, 
তাহা চান্দ.| কাশ্মীরের অন্তর্গত রামপুর 

যে আলোয়ান হয়, তাহা রামপুরী চার্দব। 

এই চাদরের টানা পশম, পড়ান প্রায়ই 

রেশম), কদাচিৎ কাপাস, কদাচিৎ পশম 

হয়। রাঁমপুরী চাদরের জমি শাদা, কিন্ত 

তের! বোনা ৷ দোশাল!-''ছই খণ্ড শাল 

উপরি উপরি। এক-রোখ! শাল-_যাহার 

এক পিঠে ফুল তোল! ৷ দে রোখ! শাল_ 

যাহার ছুই পিঠে ফুল তোল! । শাল-দোশাল! 

"যা, (সহচর শব )। শাল ইত্যাদি। 
শাল..'সাল (গাছ) দেখ। 

শালগম...ব্য, ( শালগ্রাম হইতে 1)। 

সর্ধপাদি বর্গের বিদেশী মূল শাকবিশেষ 

(নু81010, 81855155 0929)। ইদানী 

ইহার কৃষি হইতেছে । 

শাঁলগ্রাম, গ্রা* শাল্গেরাম''য্য. (সং শাল" 

্রাম)। বিষুমুত্তিবিশেষ। শীলগ্রাম শিণ! 

.শোলশ্রাম প্রস্তর । এই গ্রন্থ গণ্ডকী 

রি 
$ 
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নদীতে পাওয়া ঘায়। ইহাতে নানা রেখা : শালিবাহন.যা, (লং অগ্তবাহন, সং প্রাঃ 

বিদ্দূ ছিদ্র (9551 ৪01000019) থাকে । সালবাহন)। শকাবগ্রবর্তক রাঙ্গাবিশেষ। 

এই সব শঙ্খ চকু গদা গল্প করিত হয়। | শালী...শাঁলা দেখ। 
শালগেরামের শৌআ! বসাঁ-একই, কারণ । শানু.''যা, (স* শীনু--কায় ভ্রব্য)। কষ- 

শালগ্ীম বর্ুলাকার। 

লরতি...সালতি দেখ। 

লন...সালন দেখ। 

লপারী-'সাঁলপানী দেখ। 

লবট...সালবট দেখ। 

লা .'যা. ( স* গ্রালক )। স্ত্রীর ভাই) গালি- 

বিশেষ। 'শালাজ..'ষ্য. (সং শ্ালকজায়া)। 

স্ত্রীর তাতৃপত্বী। শালা-ভগ্বীপতি' "যা. । 

( গ্রতিচর শব )। শ্তালক ও তন্বীপতি। | 

শালা'তীন্চোৎ ''্য, (বস্তুতঃ সহচর শব)। | 

অশ্লীল গালিবিশেষ। শালা-সন্থশ্ধী,'ষ্য, 

(গ্রতিঃর শব )। গ্তালক ও তগীপতি। 

(স্ব'ধী দ্েখ)। শালী-''ষ্য. (স* শালিক । 

শাল+ঈ)। স্ত্রীর তগ্রী; স্ত্রীলোককে গাঁলি- 
বিশেষ। শালী-পতি. "'ষ্য. (সৎ শ্তালিকাপতি। 

করা, প্রায়ই লাল রষ্জা-কয| বন্ত্র। শালুর 

রগ পাক! | কিন্ত, পাকা করিতে কথায় 
লাঁগে ন|। 

৷ শানুক.“ঘ্, (স* শালুক--পল্পাদির কদ। সৎ 

নাম কুমুদ, ও* কই। বঙ্জোর স্বানে স্বানে 

নাল, হেল! বলে। কোল ভাষায় শালুকাঁড)। 

জলজ শাকবিশেষ (1/10010955 10183)। 

পাতা বড় বড়, জলে ভাদিয়! জন্মে । ফুল 

শাদা, বহুল, বর্ধাকালে অধিক ফোটে। 

ইহার কন্দের নাম লোটা, ফলের নীম 
ভিঅচ। প্রাঃসালুক স্ুন্দিহ ফুলে 

(শৃং পু) শানুকের নাল (কবিকঃ)__নাল 

থাইতে পারা যাঁয়। দৃষ্টান্ত শীনুক চিনেছেন 

গোপাল ঠাকুর-_শানুক ফুলে পুজা হয় না) 
বোধ হয়, ইহা! হইতে বন্তুবিশেষ না চেনা। 

আদা" শালপতি )। শালীর পতি, প্রায়ই ূ শশি-'ষ্য. (সং স্বশ্র,। হি" নান, ওৎ সানু, 

শালীপতি-ভাই | (এই ভাই হইতে কোথাও আদা" শাহ্) । শ্বশুড় (কিস্ত। অন্য শঝের 

কোথ।ও তায়রা-ভাই )। শালীপে।..যা, | নহিত সমাসে)। খুড়-শাশ'"খুড়ী-াশুড়ী, 

(স* শ্ালিকাপুত্র)। শালীর পুত্র। | মামূশীদ 'মানীশ্বীশুড়ী। পিম্-শাশ.'' 

ালি...ফা, (স*। শাঁলরঃ কলমাদ্যাঃ যর. পিসীস্বাশুড়ী। জেঠশাশ''জেগী-্বাশুড়ী! : 

কাদ্যাশ্৮-অঃ। অন্তর বৃহনীলং বহুতর- | শাস.'ধাতু (স*)। শাসি__অনুশাদন, দমন, 

জলোৎপন্নং ধান্তং কলমশব্বৰাচ্যং। এত- 

দৃপেক্ষয়। কিঞ্চিদিপৃষ্ট£ যষ্টিরাতেণ পচামানঃ 

বষ্টিকঃ--অঃ টাঃ। নু্ুতে শালি অর্থে 

হৈমস্তিক ধান্য)। হৈমস্তিক ধান্ত, যাহা বিন! 

কণুনে শুরু দেখায় । রন্তশালি'' শালি ধান্ত- 

আঁঙ্। করি। শাসা। শীদন...যা, (স*)। 

উপদেশ, দমন) রাজদত্ত তূ'ম) রাার 

আঁজ্ঞাপত্র। শাসা..'ধাতু, (শাদ ধাতু 

আস্তে )। শীসানা ! শাসানি. “ফা, তঞজন, 

ততমন!। 

বিশেষ। ইহা! লাল বর্ণ । শালি জমি.''যে : শাশি...ফা, (ই* 389.000:)1 কাচের 

জমিতে শালি ধান্ত জন্মে। ৷ কগাট। 
ক ৪ ? 
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শাশুড়ী ...শ্বাশুড়ী দেখ। 

শাস-'ষা. (স* শম্ত) | ফল ও বীজের কোমল 

অংশ। তাল-শাস ''অপক তাঁলের বীজের 

কোমল অংশ। শাঁসালা...ণ. (শাঁদ+ 
আল!)। শাসযুক্তু ; ধনবান্। 

শাহ, শা''যা. (ফা" শাহ্)। রাঙ্গা, ষেমন 

বাদশাহ, | শাহজাদ।..'( ফা" জার্দ! স" 

নারঙবর্ণ । ইহা "হইতে নারীর 
পাওয়া যায়। গাছ মধ্যভারতে অরণ্ে 
প্রচুর, স্বানে স্বানে বন হইতে দেখা যাঁয়। 
অন্তত্র পুষ্পোদ্যানে রোপিত হয়। ফল 

চেপটা, ছুই থণ্ডে ফাটিয়| যায়। (২) (' 
শীতলী-_বৈদ্যকঃ. ৷ অন্য নাম গামিশিঅলী 
দেখ। (৩) শেঅল! দেখ। 

জাত )। রাজপুত্র । শাহ জাদী...রাজকন্া । | শিক.''ষ্য. (শিকড় দেখ)। গাছের সোজা 
শাহান্শাহ'''রাঁজাব রাজা বা মহাবাজা। মূল, ৫1£__বটগাঁছ দুরে শরিক চালায়। 
শ|-বাজ ''রাজকীয় শ্তেন বা গ্ঠেনরাজ। ; শিক...ষ্য. (ফাঁ" সীখ। তু" ব* শলাকা, 

বাজ দেখ। 

শিং...শিঞ্া দেখ। 

শিঅলি, শিউলি.'য্য. (স* পেফালি, শিফালি। ! 
শুং পুঃ সিঅলি। ও* সিউন্টী। শেফাঁলিকা ূ 
তু সুবহা--অঃ। শয়ান। ফলতি ব্রিকস তি, 

শেরতে শেফ! অলয়োইস্তাম্ শেফালি-- | 

অঃ টাঃ। শয়ন করিয়। ফুল ফোটে, 

শিখ! )। লোহার সরু যাষ্ট ব! দং১) ছড়ির 
আকারের 'পুরাতন বন্দুক । শিকদীর.. 
বন্দুকধারী; মোগল রাজজত্বপময়ে মহরের 
রাজস্ব আদাঁয়কারী। পাইক শিক '.পদাতিক 
ও বন্দুকধারী সেন! । শ্িক-পোড়া... 
লোহার শিকে মৎ্স্ত বাঁ মাংদ ভাজা 
প্রঃ-কবিকঃ। 

. কিংবা অলি যাহাতে শয়ন করে, এই | শিকড়''"ষ্য. (স* শিখা -_শিখ+ড়। শিখা 

দুইএর একট! বুৎ্পন্তি শিঅলি ফুলে 
বর্তেন[। ফুল ফুটিয়! প্রভাতে ঝরিয়। 

গড়ে-শয়ন করে, এই মাত্র বলিতে 

পার যায়। সুবহতি আমোদং সুবহা । 

'ইহা ঠিক এবং এই কারণে শেফালিকা 

শাখ! প্রাপদে--মেঃ। শুং পুঃ সিকড়। ও" 

চের-_-ম+ চূড়া, হি' জড়-_স* জটা। তু" ম' 
জটা--জটা বহিগত করে যে অর্বথবৃক্ষ)। 

গাছের মূল। শিকড় গাড়া-.'মূল বহু নিস 

চালানা, দৃঢযুল হইয়! থাক! । 

অর্থে নিগুণ্ডী নহে। কিন্ত; অমরের | শিকঞ্জা-.. দা. সিকগা দেখ। 
শেফালিক! যে শিঅলি, তাহা সিদ্ধ হইল | শিক্নি..য্য, (ল* শিক্বাণ_মেঃ] ও" 
ন1। হি* ও* 'বন্থাইতে নাম হর্শিজ্ঘার-_ শিঙ্গাণি )। নাসিকামল। 

হরশৃঙ্খার। স* শেফ-শিশ্প । বোধ : শিকমি-''সিকমি দেখ । 

হয় এই শব্ের সহিত বু[ৎ্পত্তির সম্বপ্ধ | শিকরা''ষ্য, (ফা')। শ্ঠেন, বাজ দেখ। 

আছে )' ছোট পুঙ্গ তরুবশেষ (35০97-| শিকরেল...ফ্য. ( শিকারা 1তিলিয়!--তিবিয় 

0)63 ৪101-01509 )। ফুল মধুরগন্ধ, 

কতকট| মন্লিকার তুল্য, গ্রায়ই বর্ষাকালে ; শিকল '“য্য. (স* শৃ্খল। ও" সাবুততি )। 

ও বর্ষাশেষে প্রচুর ফোটে। দলনলিকা 

শিকর্যে--শিকরেল )। ছেটি বাজ পাখী। 

শৃঙ্খল | পিকলের এক খণ্ড খণ্ড-কড়ী (' 
৯, ক রঃ 

জ্। | 4 ১ 
চে 
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 কডী)। শিকলী..'ষ্য, (শিকল+ঈ)। 

সরু শিকল। | 

পিকন্ত-"বয. (ফা* যিকন্ত )। ভঙতা, ক্ষতি, 
নাঁশ। শিকন্তী জমি..'নদটাদির তটভঙ্জে 

কিংবা বালুকাপতনে যে জমি নষ্ট হইয়াছে। 

শিকা-.'ষ্য' ( স* শিক্য)। দ্রব্য রক্ষার্থ রজ্জুময় 
আধার। শিক।"ভার'''শিকা ও ভার- 

ষষ্টি বা বাঞ্জি। শিকাঁয় তোঁলা-_রাখিয়! 
দেওয়া । বিরালের ভাগ্যে শিক] ছেঁড়1-- 

শিক! ছি'ড়িলে রক্ষিত খাদ্য যেমন বিরালের 

ভোগ্য হয়, তৈমন দৈব গতিকে লাত। 

শিকান, শিক্নি.''ষ্য. (স* শিজ্বাণ__মে£)। 

নাসিকার মল, শ্লেম্স। | 

শিকায়ৎ."“ষ্য. (আ* ষিকায়ৎ )। অভিযোগ, 

দোষারোপ । শিকায়তী..'ণ. শিকাঁয়ৎ- 
সত্বপ্ধীয়। 

শিকার..'ষ্য. (ফা* ষিকার)। মুগয়ালব্ধ 

' পশুপক্ষী 7 মুগয়া। শিকারী-*মুগগাঁকারী। 

শিক্যা-.“ষ্য. (স* শিক, শিক্)। শিক । 

শিক্ষা.''ষ্য, (সৎ )। অকারাদি বর্ণের স্বান 

করণ প্রযত্ববোধিকা । (শিক্ষা-বেদের 

ষড়ক্জোর মধ্যে এক অগ্জা--যে শাস্ত্র শব্দের 

উচ্চারণ বোধ জন্মায় । নিবুন্তু বেদের আর 

এক অঙ্জ--যাহাতে বর্ণের আগম বিপর্যয়াদি 

উন্তু থাকে । এই ছুট মিলিয়! এই বাঙ্গাল! 
ভাষা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় হইয়াছে )) 

অভ্যাস; বিদ্যাত্যান! শিক্ষাগুরুং'''বদ- 
দাতা গুবু। (মন্ত্রাদি উপদেশকর্ত| দীক্ষা- 

গুবু)। শিক্ষা-দীক্ষা-.ষ্য. (স*। সহচর 

শব )। শিক্ষ। ও দীক্ষা | শিক্ষা-সহবৎ ''যা, 
(সহবৎ দেখ। সহচর শব্দ)। শিক্ষ1। 

“উচ্চশিক্ষা... আধুনিক অর্থ) ইংরেজীর 

.. এরি, শী 
৪ টি চি 

ছনুহ বিদ্যা। নিষ়শিক্ষা'..(আধুনিক অর্থ) 

বিদ্যারস্ত। শিক্ষিত...ণূ. (স*)। বিজ্ঞ) 

শিক্ষাযুন্ত; (আধুনিক অর্থ) ইংরেজী" 
ভাষাল্ঞ। উচ্চশিক্ষিত:..ণ. (আধুনিক অর্থ) 
ইংরেজী ছুরুহ বিদ্যাবিৎ। 

শিখ, (গ্রা শিক ).''ধাতু, ( স* শিক্ষ ধাতু। 

আসা" শিক)। শিখি--অভ্যাস করি, 
বিদ্যাদি গ্রহণ করি। শেখ! শিখানি...ষ্য. 

কুপরামর্শ, মন্ত্রণা। শেখা, শিখা...ধাতু, 

( শিখ ধাতু আস্তে )। শেখাই, শিখাই-_ 
বিদ্যাদি অভ্যাম করাই, পরামর্শ দিই, 

কুমন্ত্রণ! দিই, প্রাঃ সাক্ষী শিখাইয়। আনা) 

কাজের ফল ভোগ করাই, প্রঃ-_কালি 

শিখাইব মায়ের আগে (ভা১। শেখানা, 

শিখানা। শিথানিয়া...ষ্য.(শিখান11ইয়। 
শিক্ষক | 

শিখ ''ষা"( স* শিষ্য হইতে )। গুবুগোবিনের 
শিষ্যসম্প্রদায়, সিথ। 

শিখ. '"্া (স*। শিখণ্ডে। ৰর্চুড়য়োঃ-. 

মেঃ)। ময়রপুচ্ছ। শিখা । শিখণ্ডী.''য্য. (স* 
শিখগ্ডিন্)। ময়ূর) জরঃপদরাজপুত্র। গ' 

শিখগুযুন্ত_-শিখা--দশাযুন্ত ; বিবাহ- 

কালে কন্তার পরিধেয় অথ দশাধুস্ত 

শাঁড়ী। (কেহ কেহ শ্রীথণ্ডী বলে। যেমন 

বরের জোড়, তেমনই কন্তার শ্রীথণ্তী। 

ওড়শীয় ভদ্র-ঘরের বিবাহে কন্তাকে শাড়ী 
বাতীত খণ্ডুয় _ওড়ন! দিবার রীতি আছে। 

খণ্ডযয়া দ্বার কন্ত! দেহ ও মন্তক আবরণ 

করে। ইহা! সুন্বর-বিচিত্র-চিত্র শৌভিত 

পটরবন্ত্র। পড়িয়ানের স্থৃতা বিভিন্ন অংশে 
নানা রঙ্জে রঞ্জিত করিয়া এমন কৌশলে 

থণ্ড,য়া বোন! হয় যে, তাহাতে ফুল লতা! 

১০৯ 
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ই পাতা পশুপক্ষী ইত্যাদির চিত্র রচিত হয়। | উজ্জল বেশীভিনয় হেতু উদ্দ্ল-__অঃ টাঃ) 
* ওড়িশায় খঞ্ডুযা, বঞ্োর শিখণ্ডী। ; উজ্জল বেশ, রাজিবেশ। জগন্নাথদেবের 

: স্ট্রীধণ্ডী1)। শিওগার বেশ_াতিবেশ। 
শিঙ্গ, শিং"্য, (স* শৃঙ্জা। শিউ বানান । শিজী...ফা, (স* শুর্জাঃ__মীনলভেদ-__মে; 

ভাখায়)। পশু-শৃরা। (শুঙ্জা দেখ)। 

দৃষ্টান্ত, শিং ভেঙ্জে বাছুরের দলে মেশা__ 
বৃদ্ধের বালকত্ব প্রকাশ । শিঙ্ঞাল'''৭. 

. (শিডা+আঁল )। শৃ্ভাবিশি্ট। শি! 

'**ষ্য, (স* শৃঙ্গ )। মহ্যাঁদি শৃঙ্জানিগ্িত 

- বাদ্যবিশেষ; শৃঙ্গাকার শুষির বাদ্যবিশেষ। 

, শিঙ্গাদার-'ষ্য. (ফা" দার)। শিঙা| বাদয- 

কর। শিপ ফৌকা- মৃত্যু হওয়] | মৃত্যু- 

শৃঙ্জী)। অশকলী মাগুরসৃশ উভচর মৃত্ত- 
বিশেষ (58০০0181001)0909551113 )। 

কাধের কীটা-শৃঙ্জা ভয়ানক বলিয় 
নাম। 

শিটপিটা..'ধাতু, (সৎ শট ধাতু বিশীর্ঘতা, 

পিঠ ধাতু ক্লেশনে )। শিট্-পিটাই-_জজ্জা- 
ভয়াদি হেতু বিশীর্ঘ ক্রিষ্' হইণ শিটু 
পিটান|। 

শিঠা, শিটা..*ষ্য. (সং উৎপিষট, অব-শিষ্ট 

হইতে । হি* সীঠা; ম* শিটবা-পক্ষীর 
বিষ্াা। সিঠা দেখ )। দ্রব্যাদির উৎ-শিষ্ট, 

কালে হরিনাম সঙকীর্ডনের সহিত শিঞ্জা| 

, বাদ্য করা হইতে। শিঞ্জা।'..ধাতু, শিঙ্াই 

__(পশ্বীদির) শৃঙ্গ উদগত হই, শৃষ্ঠা দ্বারা 
গ্রহার করি। শিষ্ভান| | বর্জনীয় অংশ । 

শিঙ্গাড়া-..ষ্য. (স* শুঙ্খাটক। শৃর্জাটকং ; শিটি, সিটি .'শীটি দেখ। 

তৰেদ্বারিকণ্টকে চ চতুষ্পথে_মেঃ। ূ শিড়ি..'ষ্য. (স* শ্রেণী, শ্রেণি। নিঃশ্রেণ- 

' অমরে অর্থ চতুষ্পথ | ইহা হইঠে শৃঙ্গাটক | রধিযৌহিপাং_মেঃ। মালদহে নিশানি, 
--গলমধ্য--যেখানে নীসিকা-পথ,মুখবিবর, | 

, অন্ননালী, কণ্ঠনালী একত্র হইয়াছে 

- (0108151)%)1 শৃর্গমিবাটতি, কিংব! 

শৃঙ্ভাং প্রাপান্তমটতি-অঃ টাঃ) প্রথম 

অর্থ ধরিয়া বারিকণ্টক হইয়| থাঁকিবে | হিঃ 

ও* শিঙ্গাড়।) ৷ পানফল; পানিফল 

আকারের গোল আলু-পুর ঘ্বৃতপক্ষ খাদ্য 

বিশেষ। 

ও* সেণি, হি* নিসেনী শীচ়ী, ম* নিসণ, 

মিডী শিটী। তু* সং শ্রেটা)। সোপানাবলা। 

সোপানগৃহ। 

শিথান, (গ্রা+ শিতেন) '"ষা. ( স* শির€স্বান )। 

শষ্যার «থা রাখিবার ত্বান (পাঁত্বান-. 

পাথান, পাস্তল )) মাথার বালিশ, প্রঃ 

শিথান হইঠে মাথাটি বাহতে রাখিয়া 

শুভল কাছে (চগ্ডীঃ)--শুতল-_শুইল। 

শিঞ্গার-..ফ্য. (ম* শৃঙ্গার। শুঞ্ঞার শুচিকু- শিখা ..ণ. ( সণ শুদ্ধ | ও* শিধা, হি" লীধ। )। 

আ্লং_অ$) শৃঙ্জং হি মন্মথোতেদস্তদা- 

গমনহেতুকঠ শৃঙ্জীং মন্মথঃ তন্ত আর 

আগমনং যত্র--অঃ টীঃ। শৃঙ্গার__রতি- 

রস। ইহ! উত্তম প্রকৃতি হেতু শুচি এবং 

শুদ্ধ; প্রশত্ত, গ5--শিধ| পথ; নির্মল- 

অস্তঃকরণ, গ্রঃ--শিধা মানুষ। 

পিপ...ব্য. (স* সীগ। সীপ দেখ )। ত্র্ণাদি 

করিবার কৌশ[) ছেলেকে দুধ খাওয়াই" 

। 
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বার ঝিনুক, গ্রাঃ- কীসারি পাতিয়। শাল 

গড়ে-ঝারি খুরি থাল ঘটা বাঁটা বড় হাড়ি 
শিপ (কবিক£)। ( অগ্রচলঃ )। 

শিব...ষ্য. (স* শিব )। মহেশ্বর। শিবতল| 

"যেখানে শিবালয় আছে। শিবপুজ! 
হতে চণ্ডী পাঠ-"*এক পুজক সমস্ত পুজ| 
জাঁনেন না, অথচ কখন'কখন করিতে হয় | 

লক্ষণায়, বিভিন্ন কর্মীর যোগ্য বিভিন্ন কর্ম।- 

শিব-ঝুলী-''লতাফটকী গাছ। শিব চতুর্দশী 
যা, (স*)। ফাক্স,ন কৃষ্ণচতুর্দশী--যে 
তিথিতে শিবপূজ প্রশস্ত। শিবজ্ঞান.'ষ্য, 

( স* শিৰম্_শুভ )। পাঁজির শুভাশুভ কাল 

বোধক শান্্। শিবরাত্রি 'ষ্. (স")। 

ফান কৃষ্ণচতুর্দশী। শিবলিঞ্া যা. (স)। 
লিারূপ শিবমুঠি। শিবলগ্গী ..যা. (সৎ 

লি্গানী, শিববলী)| শিবলিঞ্াকার, 

. কিন্ত, ক্ষুত্র কৃষ্ণবর্ণ অচিকণ বাঞ্জবিশেষ। 
ওড়িশায় জন্মে । শিবায়ৎ''ষ্য. (শিব 

ভন্তু?)। শিবপুজক। শিবোন্তর.'ষ্য. 

(স* শিবত্র)। শিবপূজ! নিমিত্ত দত্ত ভূমি। 
শিম.'ষ্য. (স* শিশ্বা, শমী-_অঃ। তু* শুটা, 

ও* ছুই | শাম্যতি ফলপাকেন, যদ্ৰা 
শাম্যতি বুদ্ধিরনয়! শমী-অঃ টাঃ)। 

কৃষিজাত রোহিণীবিশেষের চেপটা ফল- 

শীকবিশেষ। পাতা ত্রিপর্ণ, পর্ণে উপপর্ণ। 

পাতার নীচে অবুণ্দ থাকে না। কেশর 

৯+-১। ফল চেপটা, একটু বাকা 
(19011615095 121)12)| ইহার অনেক জাত 

আছে। শ্বেত শিম...ফুল শাদা, ছোট। 
লাল শিম..'ডাট| ফুল ফল বেগুন! । ঘিআ! 
শিম-''ফুল লাল। এই সিম সিঝিয়! যায় 
বলিয়া নাম ঘিআ। মাখন শিম..'ইহা অন্য 

& 

সপ শ্্পাপা পাশাপাশি টাটা শশা প্পীপপপশীশীসীপ্পীা টাকা রী 

এক জাঁতি। দীর্ঘ রোহিণী, বার মাস বীচিতে 
পারে। ফুল বড় বড়, শিম বড় বড় চেপটা, 
১০1১২ আক্জাল লম্বা । ১০।১২ট| বীজ থাকে 
(০2008%8119 €1316010115)| কচি বেলায় 

রাধিয়! খাইতে পারা যার। ইহার তুল্য 
কাঠ-শিম (08089119. ?038,) বন্ত 

গাছ। কেহ ইহা খায় না। চারিকোণ। 

শিম.''প্রায় বন্য । কোথাও কোথাও কৃষি- 

হয় এবং লোকে খায়। ইহার গাছ সরু 

বর্ষাযুঃ। ফুল ঝড় বড়, নীলবর্ণ। ফলটারি 
কোণা, লম্বা (15991100819 (5018- 

6000109003 )। 

শিমুল, শিমল..'ষ্. (স* শানলি। শালতি 

দৈর্ঘ্যাৎ দুরং গচ্ছতি শাললিঃ_-অঃ টাঃ। 
ও* সিমিত্তি, হি* সমল, আসা* শিমলু)। 
জবাদিবর্গের বৃহৎ তরুবিশেষ (1106 911 

০0600116169, 13010070925 10781910811- 

০07) কাঠ শাদা হালক!। পাত গ্রায়ই 

সপ্তপর্ণ। কয়েক মান গাছ পঞ্রশুন্ত হয়। 

ফুল বড় বড় রন্তবর্ণ, কিন্তু, গণ্ধহীন। বাজে 
তুলা হয়। (২) শ্বেত শিমুল-''জবাঁদিবর্গের 

রন্তুশিমুল তুল্য বৃহৎ তরুবিশেষ (চ5110- 
001001:01) ৪1101800005010)| ফুল শাদা, 

কেশর পাঁচ। ইহার বীজেও তুল! হয়। এই 

গাছ বদ্দাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) 

গীতশিমুল-..(হি* ওঃ কুম্বী। বোধ হয় 

কুস্তী। কিন্তু, কুম্তী দেখ) । লঘুকা্ঠ 

পত্রবর্ধী বিতঙকাদি বর্গের আরণ্য তরুবিশেষ 

(00০01993100 00)  £93501910 )। 

পাত! পঞ্চাঞ্জল। ফুল স্বর্ণ গীতবর্ণ বড় বড়, 

কতকটা শিমুল ফুলের আকার। বাঁজেও তুলা 

থাকে । ফল কুস্তাকার। বিহীর ওড়িশা মধ্য 

৬ 
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_ -ও.দক্ষিণভারতে এই গাছ জন্মে । শিমুল- 

. ক্ষার...ব্য মুল কি?) শঙ্খবিষ।: ৮ 
 শির...ষ্য,(স* শিঃঃ-শষ্য। য় আগম)।, 

. সমর শিরত্ান। |] 

শিল্পলি...ফ্য. (স* শৃঙ্খল-_শিকল-__শিয়ল )' 

' হস্ত বারা পর্ধ বেষ্টন পূর্বক প্রণাম (কৃতিঃ)। 

শে পুঃসিফ়ালি) | (অগ্রচলঃ)। 

শিল্প. ..ষা. (আঁ.)। মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 

ইহার! আলীর সম্প্রদায়। ইহারা তাজিয়।- 

পর্ব করে। (সনি দেখ)। 

শিযা-কাটা.."ধ্য. (স* শৃগালকণ্টক বটে, 

কিন্ত; বাচ্যে নহে)। লজ্জাবতী গাছের 

সদৃশ, কিন্ত, বড় ক্ষুপ বা ছোট তরুবিশেষ 
(01171058 101011080119) | পাতা দ্বিধা 

পক্ষ, প্রায় লাজুক । শু'টীতে কীটা প্রায় 

থাঁকে ন!। বেড়া, পুকুর-পাড় জঙ্গল করে। 

: অন্ত নাম কুচিকাটা। 
শিয়াড়ি-.'ষ্য. (ও* সিআড়া । বোধ হয় স' 

শৃঙ্খল হইতে । শিকলি__শিক্ড়ি। তু" 

শিয়লি )। ধাতুর তার টানিবার সময় তার 

ধরিবার সাঁড়াশি বা পেলান (911613)। 

&.৫--কৰিকঃ । 

| শিয়াল ..ফ্য. (স* শৃগাল__শিআল)। বুকুরাঁদি | 

গণের গ্রাম্য পশুবিশেষ (179 190121. 

0815 ৪1609 )। স্ত্রী' শিয়ালী। দেহ 

প্রায় ১০ হাত, গুচ্ছ ॥০ হাত। হুআ! হুআ! 

হুআ হুক! হু! ভাকে। ( ফেউ দ্েেখ)। 

খেঁক-শিয়াল-.'শিয়াল সৃশ গ্রাম্য পশুবিশেষ 

(276 0%, ৬0155 06189190515 )। 

শিল্পা অপেক্ষা শীর্ণ, পুচ্ছ দীর্ঘ, মাথ! 

দীর্ঘ । খেঁক খেঁক খেঁক ডাকে । দ্ত্রী' থেঁক- 

শিল্পালী। ৫1:--রোদ হয় জল হয় খেঁক- 

শিয়ালীর বিয়ে হয়। শিয়ালের যুক্তি...এক 
গ্রীমের শিয়াল যুক্তি করিয়াছিল যে,আনন্দে 
তাহারা রব করিবে না । কারণ, রব শুনিয়া 
কুকুর জানিতে পারে এবং আঁকৃুমণ করিতে 

আসে। যুন্তি হইল, কিন্তূ কাজে হইল না। 

এই দৃষ্টান্তে। 
শিয়াল-কাট1-''ষ্য.* *(স*  শৃগালকণ্টক-_ 

বৈদ্যকঃ। ও* কণ্টা কুন্তুম| )। বন্ত বর্ষায় 

কণ্টকী শাকবিশেষ (115:1088) 000, 
/5120100105 1063010828)1 ক্গীর গীতবর্ণ, 

ফুল গীতবর্ণ, ষট্দল। বীজ্জে তে আছে। 

শিয়াকুল.''শেবুল দেখ । 

শির..'ষা. (স* শির, শিরসূ)। শিখর? মস্তক, 

€া8-শিরে বজ্ঞাধাত, শির দ্রেওয়া? 
মানুষ, হিসাবে দফা, পা ঃ--অমুকের শিরে 

দশ টাক! ধর। শিরনাম।..ষ্য. (স* শিরো- 

নামন্)। চিঠিপত্রের উপরে-_মাথায় লেখ্য 

নাম। শিরঃগীড়া-.'ব্য, (স*)। মন্তকে 

ন্ত্রণ| ?168090116) | শিরন্ত্রীণ. ''ষ্য. (স)। 

শিরোরক্ষণ সন্নাহ, পাগড়ী। শিরকিয়া, 

শিরক্যে..'ণ. (স* শিরফ+ ইয়া)। প্রধান, 

মন্তকন্ববূপ, এাঃ_শিরক্যে গড়য়া | 

শিরকস্ত..'পাইকস্তা নে, যে নিজের জমি 

নিজে জে করে। (ফা* কাঁষ্ত )। 

শির...ফ্য. (স* শির । নাড়ী তু ধমনি শিরা 

অঃ। এয়ং শিরাঁসামান্তে। ভ্রিবিধা হি 

দেহে নাড়ী। এক! ৰাফুরাহিনী (757565) 

অপর! স্ত্রধন স্থিবন্ধনী (6510078) 1168- 

01606), অন্ত আহারবরাহিনী (56105, 

21661165 2:00 1)100296153)। শীর্ঘতে 

বিধ্যতে ইতি, পিনোতি কায়ং সিরা, দেহে 

শেতে তিতীতি শিরা-জঃ টাঃ। অতএব 

$ 
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পির! কেবল রর্তুধাহিনী নহে, বাযুবািনীও শিরাল...শির! দেখ। বে 
বটে। স্ুশ্রত দেখ )। অস্থি বন্ধনী, প্রঃ; শিরিষ ..সিরিষ দেখ। 
পায়ের শির খেঁচিয়া বাথ; রসরন্তুবাহিনী 
নাড়ী। পত্রা্দির মধ্যশিরা (2010-110 )। 

শিরাল ''প. (শির+আল)। শিরাহুস্ত | 

শিরধিমৃভ্.''ব্য, ( ফা" ষীরখিয্ত্।“স* যৰাস- 
শর্কর1)) বুক্ষবিশেষের আগীত কিংবা 

শ্বেতবর্ণ মিষ্ট নির্যাস (27910102)1 নানা 

গাছ হইতে এই নির্যান পাওয়া ষায়। 
তন্মধ্যে পশ্চিম হিমালয়ের বৃক্ষবিশেষ (015 

00101001) 83, [019501008 65:0815101) 

ঢ. 101101708) প্রসিদ্ধ '( কানাইলাল 

দে)ট। কোন কোন বাঁশের গা হইতে, 

সরল, গাছের ভাল ও অন্ত কয়েকটি 
গাছ হইতে শিরথিস্ত্ পাওয়! যায়। 

গ্রাযই পোকায় ডালে ক্ষত করিলে নির্যাস 

নির্গত হয়। 

শিরনী, শিন্পী--“ষ্য. (ফা* যীর। স* ক্ষীর। 

চিনী দেেখ)। গীরকে প্রদেয় ৈবেদ্য- 
শর্করা, গ্াঃ--কেহ বা! বসিয়! হাটে পীরের 

সিরিনী বাটে (কৰিকঃ)। 

শিরপা, শিরোপা.*'ষা, (বৈদিক শিপ্রা )। 

উষ্কীষ। শির্পুপা-_ 

(২) (শির+প1)। অশ্বাদির সম্মুখ পদ। 
শিরপেচ...ফ্য. (ফা* সর--শির, পেচ-_বেষ্টন)। 

শিরোবেষ্টন বা উদ্জীষ। « 

শিরা-'ফ্য, (ফা*। হি* সীর! )। গুড় ও অন্ত 
মিষ্ট রস সশ্ধিত হইলে যে অন্ন জন্মে, শন্ত 
(9106581)। 

শিরানা..'ষ্য, (সং শিকঃান | তু* স* শির-- 

শষ্যা)। খাটের মাথার দিক; খাটের 

মাথার দিকের কাঁঠ। 

$ 

খ 

শিরীষ-..ষা. (স*। শীর্যতে সৌকুমার্ধাৎ।' 
শিরীষে! মৃদপু্স্চ )। বববূলাদি বর্গের ' 
তরুবিশেষ (4101228. 100051:)| 
পাতা দ্বিধা-পর্ণ, পর্ণ বড়। বর্ষে বর্ষে পাতা, 

ঝরিয়া পড়ে। সারকাঠ খদিরবর্ণ। মঞ্জরী বড় 

গেন্ডুকাকার) পুল্প শাদা সুগ্ধ, তরক্- 
কাঁলে ফোটে। শু*টা লম্বা পাতল!। কেশর 
অনেক, দীর্ঘ, পরম্পর যুক্তু। এই কেশর 
মৃুছ বলিয়া কবির নিকট সৌকুমার্ধ উপমা । 
ভারতের সর্বত্র এই গাছ আছে। ইহার 

তুল্য অনেক গাছ আছে। কয়েক জাতি 

পথপার্থে ছায়! দান নিমিত্ত রৌপিত হয়। 

গাছ হইতে আঠ! নির্গত হয়। 

শিরোনাম, শিরনামা..'যা. (স* শিরমৃ+ 

নামন্)। পত্রাদির মাথায় কিংবা উপরে 
লেখ্য নাম। 

শিরোপা-''ষ্য. শিরপ! (দেখ )। শিরোবেষ্ট। 
শির্কা'"সির্ক দেখ । 

শিল.."ষ্য. (স* শিলা )। বর্ষোপল, প্$-- 

চৈত্র মাসের মেঘে যেন বরিষয়ে শিল 
(কবিকঃ); বাটিবার শিলাপট, এঃ_- 

শিল-লোড়া; অন্ত্রশস্ত্াদি শানাইবার 

পাথর, গ্রাঃ--শিলে শিলাইয়। বাঁসি 

(কবিকঃ)। শিল-আমতী].' নোড় দেখ । 

ৃষটাস্তে, যার শিল তার নোড়া তারি তাঙজি 

দাতের গোড়া । শিল1..'ধাতু, শিলাই-_ 

শিলায় ঘর্ষণ করিয়! তীক্ষ করি। 

শিলাঁন! ॥ 

শিলা..'ষ্য, (স*)। পাথর; দ্বারের নিম্ন 
কান্ঠ; থামের মাথা | শিলাপট:.'ব্য, (স+)। 
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পট়ীকার শিলা ৷ শিলাপুক্র'''ষ্য, (স*)। ] শিশু: “ষ্য, (স*)। বালক। শিশুপাল...যা. 

শিলাপটের লোড়া (৩* শিল-পুআ! )। 

শিলা-বৃষ্ি.'-ষ্য. (স*)। বর্ষোপল-বর্ষণ। 

বর্ষোপল সহিত বৃষ্টি। শিলাকার'' "ব্য. 

(স*)। প্রস্তরপাত্রনির্মীণকারী ; জাতি- 

বিশেষ। স্ত্রী' শিলাকারনী। শিলাজতু''" 

য্য. (স*।. হি* শিলাজিৎ)। প্রস্তরাদি 

হইতে নিঃসৃত কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় তৈলবিশেষ 

(100100105 )1।  হিমালয়ে পাওয়! 

যায়। পদার্থট! জান্তব, কিন্তু উৎপত্তি 

অজ্ঞাত। 

শিলারস..ষ্য. (স* নাম শিহল। নামান্তর 

তুরুক, যাৰন-_মেঃ। সল্পকী দ্রব- 

সলাই দেখ । ) আলাম ত্রদ্ম যবহবীপ 

প্রভৃতির বৃক্ষবিশেষের (210720 

23006159)  স্ুগণ্ধ তৈলবৎ নির্যাস 

(30110656 5001850 1 প্রকৃত শিহল 

(0১৫ 10014 901850, 1100108001021 

071609115) তুরুদ্ধ দেশ হইতে আসে। 

ব্রহ্মদেশে নাম নন-ত'য়োক, যবদ্ধীপে নাম 

রসমাল । শিলা-রস ওষধে লাগে। 

শিল্প...ষ্য, (প*)। কলাদি কর্ম, কারিকরি| 

শিল্ী-.ফ্য. (স")। শিল্পকার, কারিকর, 

কারু। শিল্পবিদ্'''ষ্য. (আধুনিক রচিত। 

শিল্প ও বিদ্যা প্রতিচর শব্ষ। কিন্ত, 

তুলে )। শিল্পধিষয়ক বিদ্যা! । 

শিশা..'ফ্য. ( ফা" )। কাচ; কাচের বোতল। 

শিশী.''ষ্য. কীচের ছোট বোতল । 

শিশির''ষ্য, (স*)। শিশিরো জডঃ--অঃ। 

শিশির--জল )। ভুবাযুস্ব ঘনীভূত বাষ্প- 

জল | দৃষ্টাত্তে, সাগরে বাস শিশিরকে ভয়-_ 

বৃথা ভয়। 

(স*+)। চেদি দেশের রাঁজা,. দমঘোষপুত্ 

(মহাভারতে)। দমঘোষের বেটা শিশুপাল-- 
গ্রাম্য দৃষ্টান্তে ঘোষপুত্র পাল অদ্ভুত। 

শিশু'''যা, (স* শিংশপা। পিচ্ছিলাইগুর 

শিংশপা কপিলা ভম্মগর্ভ--অঃ। হিঃ শিশম, 
ও* পিস ।" এ দেশে ছুই গাছ শিশম বা 

শিশু নাম পায়াছে। ছুই মধ্যে সাদৃশ্ 

আছে। ছুই নাম দিতে হইলে, দক্ষিণাপথের 

শিশু, আর্ধীবর্তের শিশু বলিতে হয়। 

দক্ষিণাপথের শিশুর এক 'নাম সিতি- 

(কৃষ্ণবর্ণ') সাল আছে, ম* শিশম্। 
অমরের শিংশপা, বোধ হয়, আর্যাবর্তের 

শিশু। শীঘ্বং শীর্ষং বা! পাতি-__শৈংশপ- 
অঃটাঃ | শিশুর চার! প্রথমে দ্র;ত বাড়িয় 

উঠে, সিতিসালের তেমন নহে। শিশুর 

ফুল আপীত কপিলা, সিতিসালের শাদা- 

টিয়।। ছুইএরই কাঠ গুরৃঃঅগুরু-শবের 

অস্থার্থে বলিতে হইবে (অগুরু দেখ)। 

সিতিসালের কাঠি কাল-বেগুনা কিংবা 

তামাটিয়া ; শিশুর কাঠ কষ্তরন্ত। তেল 

লাগিলে ও কাঠ পুরাতন হইলে বৃষ্তবর্ণ হ়। 
কাঠের মাঝে পাথর থাকে বলিয়া ভন্মগর্তা। 

পিচ্ছিৎ! বিশেষণের তাৎপর্য পাওয়া যায 

না । পিচ্ছা--আঠীা থাকে বলিয়। পিচ্ছিণা। 

বহুকীলেওএশিশুকাঠের রস থাকে । কিংব? 

কাঠ চোআইলে তেল পাওয়া যায় বলিয়া 

পিচ্ছিলা। এই তেল ওষধ সর্প ব্যবহও 

হয়)। শশ্বাদি বর্গের উচচ-তরুবিশেষ 

(0916819 9159০০)। পাত একোত্র 

পর্ণ, পর্ণ ৩-:৫, অগ্ডাকার। বর্ষে বর্ষ 

ঝরিয়। পড়ে। ফু গ্রীগ্নকালে ধ?ে। 
$ 
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. পসরা 

কাঠ দীর্ঘকাল ক্মানী, কঠিন। শুণটী লঙবা, | শী (গ্রা” শীগ্ঘ, শীগ্গির )-"*ব্য. (স* গী্)। 
১--৩ বীজ থাকে । সত্তবর। 

শিশুক, শুশুক...ফয (স* শিশুক। হি* সম )। ; শীটি...ষ্য.( হিৎ সীটা, ও* সিটি। মূল, শীদ্ 

জলচর স্তন্থপায়ী আরুষ্ণ মত্ন্াকার প্রাণী- 

বিশেষ (119 £806606  ৫0101010, 

ঢ180911505 290666162) | গর্ভী। ব্রহ্ধ- 

পুর সিন নদীতে দেখা যাঁয়। নিশ্বাস 
লইতে জলের উপরে উঠে, পরক্ষণে ডুবিয় 

যায়। 

শিষ...যা, ( স" শিখা-শিখ-শিষ )। 

অগ্রিশিখ/। 

শিষ্ট..ণ. (স*)। শান্ত, সুীল। শিষ্ট- 

শান্ত 'ণ. (ম*। সহচর শব্ধ )। সুশীল । 

শিষা-..ফ্য, (স*)। উপদেশ্ত, অস্তেবাসী, 

দীক্ষাগুরুর উপদেস্ত । ( শিক্ষাগুরুর-ছাত্র )। 
শিহর, শিঅর "ধাতু, (৩* সীতা, হি* 

সিহর সিহরা, ম* চিহন্য চিহান্চ, আসা" 

শিয়র শির ধাতু । ও* সীতা লোমোদগম, 
ম* চিহন্ত--শ্বেদোদ্গম হওয়]। সং শীকর 

ম* প্রা" সীহর ভইতে। স* শীকর-__- 

জলকণ। গায়ে হঠাৎ শীতল জলকণ! 

প্রন্ষেপে যেমন লোমাঞ্ হয়। শীকর 

হইতে বলিয়া ধাতু শিহরা, শিঅরা ঠিক )1. 
শিহরি,। শিঅরি-ভযন বিন্ময়াদিতে 

লোমাঞ্চিত, কম্পিত হই, গু$__সিহরিল 

অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ, নয়ন মেলিলা হর 
(তাঃ), শীহরিয়! প্রণাম করিয়া! হীরা কয় 

(ভাঃ)॥ শিহরা, শিঅরা! ॥ শিহর!, শিঅরা... 

ধাতু, (স* শীকর হইতে )। শ্িহরাই, 

শিঅরাই-_ভয় বিন্ময়ীদি হেতু রোমাঞ্জিত 

কম্পিত হই ॥ শিহ্রান1, শিঅরান]॥ 
পীকার...শিকার দেখ । 

দেখ)। শীল দিবার যন্ত্র; যন্ত্রদ্বারা দীর্ঘ 

শীস। শীটি দেওয়া, মার।--ঘন্ত্রঘধারা দীর্ঘ 

শীশী ধ্বনি করা। 

শীত..'যা. ( স* শীত )। শ্ীতলত। ; শীতকাল। 

শীত করা-_-শৈত্য বোধ করা । শীত পাওয় 

_-শীত লাগা । শীত ধরা--শীতবোধ আরস্ত 

হওয়া । শীত-কাঁতর...ণ. ( স*)। শীতার্ত । 

শীত-কাতরিয়!, শীত-কাতর্যে''ণ. শীত+ 

কাতর+ইয়া)। শীতে কাতর হয় যে! 

ৃষটাস্তে, এক পৌষে শীত যায় না-_ছুঃখকট 
পুনঃ পুনঃ আসিতে পারে। শীত-পিত্ত''“ষ্য. 

(স*)। চর্মরোগবিশেষ। গায়ে বিছাটি 

লাগিলে যেমন কণ্টক জন্মে, তেমন রোগ 
(0100০811801 ০00০-1951) )। ইহা 

হঠাঁৎ জন্মে, হঠাৎ অস্তহিত হয়। দেহ গরম 

হইলে শীতল জলপানে এই রোগ জন্মে। 

শীতবস্ত্র যা, (সং)। শীত-নিবারণার্থে বন্তু। 

লীতল...ণ. (স*)। শৈত্যযুন্ত।''ষ্য 

ঠাকুরের সায়ংসধ্ধ্যাকালের লঘু জলপান। 
' শীতল-পাটি-' ষ্য. (স* শীতলপত্তিক! )। 

হরিদ্রার্দিবর্গের পত্রময় বেত-গাঁছের তুল্য 
ক্ষুপবিশেষ (01111055179 0101)060108)। 

কোথাও কোথাও মুস্তাগ্লাটি বলে । পূর্ব- 

বঙ্গো জন্মে। এই গাছের ত্বকে রচিত মাছুর- 

বিশেষ। শ্রীতল বলিয়। নাম শীতলপাটি। 

শীতলা...ষ্য. (স')। বসস্তাদি রোগাধিষ্ঠাত্রী 

দেবীবিশেষ। ইহীরও “কামিস্তা' থাকে 

এবং গাজন হয়। 

শীম..'শিম দেখ । 
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হইলে বরাহ বা বরা), শুর চাষ সুর 
পালন। (তু* ছাগল চাষ)। শুআর চেনে 

্রীল.'.ষ্য, (স)। হ্বভাব, সৎ্চরিত্র। কুল-শীল 

'*ন্ষ্য, (ষ*)। বংশ ও চরিত্র। শীল.''ষা, 

. উপাধিবিশেষ। কচু আর ঘেচু--কারণ কচু ঘেচু শুকরের 

লীল.''সীল দেখ-। খাদ্য। তেমনই, মৃল্যবান্, দ্রব্য ছাড়িয় 
শ্রীং..ষ্য. (স* শীর্ষ) | শিখাবৎ মঞ্জরী, পঃ-- | ক্ষুত্র দ্রব্যে লোভ। শুআরিয়। পোকা... 

ধানের শরীফ; শণ পাট প্রভৃতির আটি বা. পোকা দেখ। 

গোছ।। (মৌড়া দেখ )। শু..-ষ্য, (স* শুখ)। গাছের গ্রতান 

শ্ীস...ঘ্য, (তু* স* শীৎ-কার | হি* সীটা, ও* | (660011)। 

সিটি) | শী-শব্ষ, প্রায় বদধমুখে অব্য্ত 

দীর্ঘ শব । 

শু...ধাতু. (স* স্বপ ধাতু শয়নে । স* শী ধাতুরও 

অর্থ শয়ন । শয়নং নিদ্রাশয্যয়োশ্চ__ 

মেঃ। এই শ দেখিয়! বা'তে বানান শু। 

কিংব! স+ শী ধাতু শ্বানে শু। শুগ্তা ধাতু 

. দেখ । কিন্তু, ও* সো, হি* সো । ম* কোপ 

-স* স্বপ ধাতু । তু" শুং পু সোপ 

করিআ| উঠিলেন গোসাণ্টি পভ, বিহানে। 

ফা*তেও থাব-স"* স্বাপ। শুত ধাতু দেখ)। 

শুই--শয়ন করি, নিদ্র যাই ॥ শোআ, 

শোওয়! ॥ শোআ, শোওয়1-' "ধাতু" ু ধাতু 

আস্তে )। শোআন।) শোওয়ানা ॥ (শোওয়া 

অপেক্ষা শোআ শুদধ)। শোআ-বসা.' 

শয়ন ও উপবেশন | চিৎ হইয়। শোআ-- 

উত্তান শয়ন, উপড় হইয়া! শোআ-- 

উত্তানের বিপরীত, কাতি হইয়৷ শোআ! 

-_পার্খে শয়নঃ। 

শুআ, শু'আ-.'্য. ( স* শুক, শুক্জা )। তীক্ষ- 

লোম, শন্তশুক ; ছত্রাক জাতীয় উদ্তদ- 

বিশেষ, যেমন ভিজ গামছায় শুআ ধরে। 

শুঅ। পোকা-"'পোকা দেখ। 

শুআর, শুয়ার: "যা. ( স* শুকর)। গ্রাম্য শুকর 

ৰা বরাহ (9097. 505 011369103) | (বন্ত 

শুক...ষ্য. (স+। প্রাচীন বা* শুআ বা য়া 

ও* স্ুঅ| )। টিয়। পাখী । শুক-সারী...সারী 
পাখী শুকী নহে। কিন্তু; সংস্কৃত কাব্য 

হইতে বাতে কবিতায়, গানে শুক-সারীর 

কথোপকথন প্রসিদ্ধ আছে। যেন শুকের 
স্ত্রী, সারী। ছুই পাখীই কথা বলে, 

এবং লোকে ছুই.পাখীই পোষে। বোধ 

হয়, ইহা হইতে শুক সারীর প্রণয় এবং 

শেষে কবি-কল্পনায় দাম্পত্য। 

বৃক্ষডালে শুকশারি দিল দরশন ( চৈ? চঃ), 

ইত্যাদি। 

শুক, শুকতারা.''য্য. ( স* শুক )। শুক্গ্হ। 

হুর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে কিংবা 

হুর্যোদয়ের পূর্বে পূর্ব আকাশে এই গ্রহ 

উজ্জ্বল তারার মতন দেখায় বলিয়! শুক- 

তার নাম। 

শুক্টা মাছ-..শুষ্কীক্কত মৎস্য | 

শুকনা, শুখনা:''শুধ ধাতু দেখ। 
শুকটিয়া, শুকট্যে...ণ. ( স* শু্ধত14ইয় )। 

শুদ্ধতাবিশিষ্ট, শু; শীর্ণ সতী শুকটা। 

ুন্ত..ঘ্য. (স*)। অন্ন পযুযিত হইয়া সঃ 

রস, গুড় মধু প্রত্বৃতির বিকারে অস্নরস 

(5106£81)। অন্ত নাম রসান্। (নত 

অন্য শব )। 

গা 
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সং পেশানিত সালা এ অজ 
ই 3) তি 
5 

পন 

শূকু (গ্রী" শুকুর, “যা, (স*)। শ্রহবিশেষ _-বিনা কারণে বিপত্তি । শুখা'“ধাতু, (শখ 

( ৫০3 ), সপ্তাহের বার-বিশেষ | 

শুখ, শুক'''ধাতু, ( সা্ছশুষ ধাতু শোষণে। ষ 

স্বানে খ হইয়া! শুখ ধাতু। স* শুদ্ধ হইতে 

শুখ| ধাতু । ক লুপ্ত হয়। শুখ ধাতু হইতে 

শুখ। আস্ত ধাতু । শু হইতে শুখ| নাম 

ধাতু । শুখা নাম ধাতুর অধিক চলন। 

কাপড় শুখাইয়াছে, কাদ। শুখাইয়! টান-_ 

শুখিয়েছে, শুখিয়ে | শুখাইবে_শুখাবে_ 

গ্রা“ শুখুবে। উ পরে আ-৩--উ হয়। 
কাদ। শুখিয়া যাইবে, কাদা শুখিতেছে, 

শুথিবে কদাচিৎ হয়, কাদা জল শুথে 

কদাঁচ হয় না। ইহাতেই বোঁধ হয়, বা*তে 

শুখ বাঁ শুক ধাতু নাই, কিন্ত, ইহার আস্ত 

ধাতু শুখা ধাতু আছে। যেমন, জল শুখাও। 

শুখন! বা শুকন! মূলে শুখানা! বা শুকাঁনা। 

ওতে শুখ, শুখ!) হি*তে শুখ! হ্থথলা ছুই 

ধাতু আছে )। শুখি (1), শুকি (1)--শুফ 

হই ॥ শুখা, শুখন! ॥ শুখ।-.'ণ. শুষ্ক, পাঃ-- 

শৃখা মাছ; অবর্ষণ, প্রাঃ_-দিনে জল রাতে 

তারা, এই জানিবে শুখার ধারা। হাজা-শুখা 

জলে (শন্তের) পচিয়া যাঁওয়। এবং 

জলাঁভাবে শুখাইয়! যাওয়। (প্রতিচর শব্দ । 

শুখ-রুখা, শুখ-বুখা-''ণ. ( স* শু রৃক্ষ। 

সহচর শব) শু রুক্ষ, ও$--শুখ- 

বুখার দিনে জলায় জল থাকে না 

থীষ্মকালে। শুখনা। শুকন!...ণ. ( শুখান| 

হইতে)। শুফীকৃত, শুষ্ধীভূত। তৃষ্টাস্তে, 
শুখনা পোর্দে আকন্দ আঠা-_দৈব 

গতিকে সত্ব নিতম্বে অর্ক গাছের ক্ষীর 
লাগিয়া ক্ষত হইতে পারে, তেমনই দৈব 
গতিকে কষ্টভোগ । খুখন। গাঁছে বজ্জাঘাত 

ধাতু আস্তে )। শুখানা ॥ শুখ..ধাতু, ( 
শুফ হইতে )। শুখাই-শুঞ্চ হই, নীরস * 
হই॥ শুখান| ॥ * 

শুখা'''শুখ দেখ । 

শুঙ্া, (থা শুক)-"*ধাতু (স* শিক্ৰ ধাতু 
আত্রাণে। এখানে স* ধাতুর শি স্বানে শু। 

শুধাতু দেখ। স"' শবের ঘ স্থানে 

বাণতে গ হয়, যেমন ব্যাপ্র-বাগ। 

অতএব গ স্থানে ক গ্রাম্য! ৷ ও" শুঙ্গ, 
হি* সুঁঘ, ম* সুঙ্জ ধাতু )। শুর্জি__ 

আঘ্রাগ করি॥ শোর্জা, (গ্রা" শৌকা) ॥ 

শোজা "ধাতু, (শুঙ্জা ধাতু আস্তে )। 

শোঞান। ॥ 

শু্জী-.'ষ্য. (স*)। ধান্ত যবাদির শৃক। শুষ্ভা। 

'শ্ষা, (শুগা+আ)। বব। 
'**্ষ্য, (স*)। শৃক, শুন! বা রোম | 

শঙ্খ 

শুচি''প. (স+)। শুদ্ধ। শুচি-বাই-'*ফ্য, 
শুচিতা-বাতিক। 

শুব..'ধাতু, (স* শুধ ধাতু )। শুঝি- ভ্রম 

শোধন ব! চিত্তের সংস্কার করি, প্--কে 

আছে বুঝিয়! শুঝিয়। বলিৰে আমার পিয়ার 

পাঁশে (চণ্ডীঃ), একে বুড়ী আরো কাল! চক্ষে 

নাহি স্ুঝে (ভাঃ)-চোখে দেখে না; খণ 

পরিশোধ করি, প্রাৎ--লোকের ধার শোঝা। 

বুঝিয়।-শুঝিয়া_বোধ *ও শোধ করিয়া 

শোঝ! 1 শোঝা' ধাতু, (শুঝ ধাতু আস্তে)। 

শোঝান! ॥ ( শুধ ধাতু দেখ ) 

টা... (স* শি, শি, শমী ইত্যাদি। 
মাষাদয়ঃ সমী ধান্ং_-হেমঠ| ও* চুঁ ই। হি" 

ছীমী, ম* শোঙা। কিন্ত, বাঁণতে 

শেষে ট আসে কেন? হয় তশু'ঠ শব 

১১০ 
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সারৃশ্রে)। কলাই তিল সরিষা প্রতৃতির লম্বা 

ফল (9০৫) যাহ! পাঁকিলে ফাটিয়। যায়। 

: শু“ ( সং শুষ্ঠী )। শুখানা আদ] । 

শব )। টাকার বদিধ ল্য ইত্যাদি। খু 

খাওয়! _শুদ লওয়।। শুদখোর.'-কুমীদজীবী। 

শুদী-''গ. (শু +৯)। শু সমবণ্ধীয়, গঃ_ 
শু'ড়.ষা, (স* খু )। হস্তীর শখ) লাউ ৷" শুদী কারবার। বে-শুদী,'.শুদ না লইয়া। 

কুমড়া প্রভৃতির প্রতান) প্রজাপতি 

পতগ্গাদির মুখের ছুই গাশের ছুই গোৌঁফ। 

শুঁড়ী-'ষ্য. (স* শৌগ্ডিক )। শুগ্ডাকার নল- 

যোগে মদ্য চৌআয় যে। জাতিবিশেষ। 

স্ত্রী" শুঁড়িনী। প্রবাদে, শু'ড়ীর সাক্ষী 

মাতাল--এক কর্মে লিপ্ত লোকের সাক্ষ্য 

বিশ্বাস্ত নহে । 

শু .'ষ্য (স*)। হাঁতীর শু'ড়। শু চি... 

পত্রাদি লিখিবার আরস্তভে সিদ্ধি্দাত| গণেশ 

স্মরণ কর্তব্য । তাহার নাম না লিখিয়| 

তাহার শুখ_৭ চিহ্ন লেখা হয়। যথা, 

ন শ্রীশ্রীছর্গঘূর্গা নাম স্মরণের পুর্ব 

গণেশের নাম স্মরণ নিমিত্ত ৭ চিহ্ব এবং 

ঈশ্বর স্মরণ নি'মত্তি ৬ চিহ্ন, উভয়ে মিলিয়| 

. শ চিছু। 

শুত...ধাতু, (শু ধাতু স্বানে প্রাচীন বা" 

মৈথিলী, আসামীতে শুত ধাতু । অধুনা 

মালদহে শুত ধাতু চলিত আছে )। শুত 

__শুই, প3--একলি শুতিয়। ছিন্ন কুস্থম 

শয়নে (বিদ্যাপতি), শুতি রহল রাই শয়নক 

ওর (বিদ্যাপতি)--শধ্যার পারে। এইরুপ, 

চগ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি। 

গ্রাটীন আদা'--কুষ্খবিনে শুতি আছে 

রাধা সেই রূপ। 

শুদ, নুদ--'য্. ফা" সুদ। স কুণীদ, কুষীদ)। 

টাকার বৃদ্ধি । চট! শুদ-''অধিক হারে শুদ, 

যেমন টাকা-গ্রতি মাসে /* আনা । শুদ- 

ব্যাজ. 'য্য. ( স* ব্যাজ--ছল | প্রায় সহচর 

শুদ-কষা.''আসল টাকার শুদ গণিত। 
শু'দি..'নু'দি দেখ। 
শুর্ধ .'ণ (স+)। কেবল, গাঃ-শুদধ লবধ 

দিবে অন্য কিছু ন! দিয়া, শুদ্ধ তুমি 
যাঁবে_অন্যে নহে) নির্দোষ, পঃ__শুন্ধ 
জল) পবিত্র, গঃ-_শুদ্ধ বস্ত্র; অশৌচাস্ত। 
শুদ্ধচারী'.'ণ. ( স*)। পধিত্রাটার। শুদধ- 
শান্ত'পবিত্র শান্ত। (বোধ হয় শুদধ- 

সত্ব)। শুদ্ধান্ত:'ষ্য, (স*)]। অস্তঃপুর। 
শুর... (স*)। শোধন, মার্জন, সংস্কার। 
মুখ-শুধিধ'' “ব্য, (স*)। আহারাস্তে গুবাক 

হরীতকী প্রভৃতি চর্বণ দ্বারা মুখ সংস্কার, 

মুখসংস্কারক দ্রব্য। 

শুধ.''ধাতু. ( স* শুধ ধাতু । শুঝ ধাতু দেখ)। 

শুধি_-শুদধ, নির্দোষ করি, প্রাঃংজল 

শুধিয়| পান করিবে; ভ্রম সংশোধন করি, 

সন্দেহ তঞ্জন করি, গ্রঃ-_তাহাকে শুধিয়া 

কাজ করিবে জিজ্ঞাসাবাদ দ্বার; জিজ্ঞাসা 

করি, গ্রঃ__তোমাকে শুধাই ; খণ প্রত্যরগণ 

করি, প্রঃ_-পরের ধার শোধ!) প্রতিজ্ঞ 

পুরণ করি, প্রাঃ _-ঠাকুরের মানসিক শোধা; 

নিরূপণ করি, প্রঃ--মাস শোধা__পৌষ 

মাসে আকাশের গতিক দেখিয়া বৎসরের 

অপর মাঁসে ভাবী বর্ষা বাত্যা ইত্যাদি 

নিরূপণ কর!। পৌষ মাস আড়াই দিন 

করিয়! বার মাস শোধে । শোধা। শোধন। 

শোধা, শুধা...ধাতু, (শুধ ধাতু আপ্তে )। 

শোধান।, শুধান! ॥ 
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শূধরান-*'শোধরা ধাতু দেখ। 

শুধু. ( স* শুদ্ধ)। কেবল, প্রঃ শুধু 

দুধ খাইবে) অনলগকৃত, অলগুরারশূন্য,. 
প্রঃ-হাত শুধু করা; রিস্ত, পাঃ_ শুধু 

হাতে হাটে যাওয়া। শুধু-শুধু:''ধ্য, বৃখা। 
অকারণে। | 

শুন...ধাতু, (স" শ্র ধাতু হইতে শৃণোতি পদ 
হয়। শৃণোতি--শুণোই, শুণই-_ প্রাচীন 
বা*। ও* শুণ, হি* সন ধাতু )। শুনি-- 

শ্রবণ করি, কর্ণে গ্রহণ করি। শোন|। 

শৌনা বাথায় কাঁন দেওয়া__অন্যের নিকটে 

শোনা কথ! বিশ্বাস করা ।' শোনা, শুনা 

'“*্ধাতু, (খুন ধাতু আস্তে )। শোনানা, 

শুনান! ॥ 

খুবচনী...ষ্য. (স* শুভচণ্ডী, শুভ-সথচনী )। 
শুচগ্ডী দেবী। নারীগণ শুবচনীর পুজা ও 
মাহাত্ম্য পুথি শ্রবণ করেন। 

শুবা, শুবে''“ষ্য, (আ শুবহ.)। সন্দেহ, 

গাঃ--কাহাকে শুবে হয় ? 

শুভ ..ব্য. (স*)। মঞ্জাল; সুখ ।..'ণ. মঙাল- 

দায়ক, ঞ1$--যাত্রা শুভ। শুভ করা-_শুভ 

গমন কিংবা! আগমন নিমিত্ত মঞ্জল-কার্ষ 

কর! (তু* ও* অনুকুন্ত করা )। শুভঙকর 

গণ" (স*)। শুভদায়ক। "'ষ্য, (সৎ 

শুতঙ্করঃ -- স্বনামধ্যাতাঙকশান্ত্রকারকে_- 

শবকল্পঃ। হি* শুভঙকর-_গাণিতিক। 
শুভে-ন্থথে অগুককারক। তু" তাস্বর- 

চার্ষের লীলাবতী-পাটা। পাঁটার বিশেষণ 

লীলাবতী )। স্থুথে অগ্ুককারক ) গণিত- 
কারের উপাধিবিশেষ। বাঙ্গালা শুভকর 
বাকুড়াবাসী ছিলেন। 
(শুভঙকর+ঈ)। শুভগুকর গণিতস্ৃ্র- 

স্ঘপ্বীর়। শুভঙকরী আর্যা...শুভঙকরককত 
গণিতস্থত্র (আর্ধ_সংস্কৃত মাতা বৃত্তি 
বিশেষ)। 

শুমার.'যা, (ফা* যুমার)। সংখ্যা। শুমারি 
'**ষ্য' গণনা । অ-শুমার'''ণ. অগণিত। 

শুরা. 'ষ্য. ( স* শুক )। শুক (দেেখ)। 
শুঁয়া'..শু'আ। দেখ। 

শুরাকৎ''ফ্য. (আ* যিরাকৎ)। যোগ, 

সম্পর্ক। 

শৃরু স্বরু."'ষা, (আ" যুর,)। আরম্ত। কাজ 
শুরু করা-আরস্ত করা । 

শুর্কি "'স্থকীঁ দেখ। 
শুলা-'-ষ্য. (স* শূল। তু* স* মূলক-_মুলা )। 

বড় গৌজ। 

শুলুক...ণ. (স* শ্লথ। শল দেখ)। গতিশিথিল। 
শুলুক-সন্ধান-স্থরাখ-সণ্ধান দেখ। 

শুলফা...ব্য. (স* শতপুষ্পা )। ধন্যাদিবর্গের 

কষিজাত দীর্ঘায়ুঃ শীকবিশেষ ( 6০৮০০- 
0917012) 01859019115) 01 3০0৪9 )। 

পাতা বহুচ্ছিন্ন, ফুল হলুদ।,ফল পাশে চাপা। 

গাছ ও ফল (৫11 ১০6৫9) ব্যঞ্জনা্দি সুরভি 

করিতে লাগে। ফুল ফল ছত্রাকারে ধরে 

বলিয়! এক স* নাম অতিছত্র। । বন শুলফা 

'**অন্য এক বর্গের বর্ষাযুঃ বন্ত শাকবিশেষ 

(00108118 091:511018)। ক্ষেতে বাগানে 

জন্মে। পাতা বহুচ্ছিন্ন,* ফুল ছোট ছোট, 
দল ৪; ফল ছোট ছোট গোল শ্রায়। 

ইহার এক জাতি (চ. ০0119115) পারস্ত 

দেশে জন্মে। তাহ! (হি* পিৎপাপড়া, ফা" 

শাহতারা ) ওষধে (0101015) লাগে । 

শুভঙকরী...ণ. | শুশ্রা''ব্য. (স')। শ্রবণেচ্ছা (স) । পরিচর্য।। 

সেব| (অঃ হেমঃ)। শুশ্র)যাকারী:''য্য, ( স* 



[| ৮৭৬ ] 

শুশ্র/যাকারিন্) ৷ পরিচারক | সেবা-শুশ্র;যা 

..“ষ্য. সে" । সহচর শব্ধ)। পরিচর্যা । 

শুষ...ধাতু, (স* শুষ ধাতু )। শুষি_ শোষণ 

করি, শুষ্ক করি, প্রঃ--বাঁলি জল শুষিয়া 

লয় । শৌষা, পোষণ ।॥ শোষ!'''ধাতু' (শুষ 

ধাতু আস্তে )। শোষানা । 

শুবি-.'ষ্য. (স+ শুষি, শুষির )। শোষ, ছিদ্র, 

বিবর, প্রঃ__কাথের কাঠের কপাটের শুষি 

দিয় বাতাস বহে, সাল কাঠের মাঝে শুধি 

থাকে। হকায় শুষি হইলে ধুর্মী বাহিরে 

যায়__হ'কায় শোষ বহে। 

শু্র-.য্য, (স*)। হিন্দু জাতির চতুর্থ বর্ণ। 

স্ত্রী" শৃদ্রা (স*); শদ্রাণী । 

শূযার...শুআর দেখ। 

শূল...ষ্য. ( স+ )। ব্যথা) ব্যথাজনক রোগ ) 

লোহার স্চ্যগ্র অস্ত্র; পীঁজিতে যোগ- 

বিশেষ । শুল-বেদনা-"'ষ্য. (স+ | সহচর 

শব)। শুল-ব্যথা (০011০)। অগ্নশুল'"' 

তন্তু অশ্ন আমাশয়ে বিদগ্ধ হইয়া শুল ূ 

(৪০14 ০০17০)/অস্ত্রের আক্ষেপ । পিত্ত শুল-.' 

| 

[ 

] 

| 

] 

র 
। 

| 
] 

রোগবিশেষ। শুলের সহিত পিত্ত বমন ূ 

হয় (0111995 ০০11০)। বুক" শুল''' 

পিন্ডের আক্ষেপ (80108 0০০$০:15) | 

শুল...ধাতু, (শূল হইতে )| শৃূলাই-_ 

শুল বিদ্ধ করি) ব্যথ! পাই, সন্তান 

গ্রদৰের বেগ প্বাই। শুলানি, শূলানা। 

শঁখলা-.'বা. (স )। শিকল? বন্ধন) পাঁটী। 

নুশৃঙ্খল-''৭ সুধারা বিপঃ-_বিশৃঙ্খল। 

লেঅলা, শেয়ালা..্য. (স* শৈৰল, শৈবাল। 

ও সিউল্তি, হি* সিধার। জলে শেতে 

তিষ্ঠভীতি-_অঃ টী:। জলনীলী তু শৈবালং 

ূ 

ৃ 

ৃ 

ছায়াবৃত ইট পাথরে যাহা! জন্মে, তীহ 

শৈৰাল--শেঅলা নহে, শৈলেয়-_শেলা )। 

অপুষ্পক অতি ক্ষুদ্র গরুজ উদ্ভিদ (99৫৫১ 
9681222) | যাঁণ-বাধান! ঘাটে, কাঠের 

ঘাটে শেঅল! জন্মিয়। পিছল করে। চুল" 

শেঅলা-"'ষা, (সৎ নাম জলকুস্তল। ও 

নীল্টী )। চুলের স্টায় সরু ও দীর্ঘ লালাময় 

হরিতবর্ণ অপুষ্পক উত্তিদ (521:0618)। 

জলে ভাসিয়। বেড়ায় । গুড়-শেঅলা, ময়রা- 

শেঅলা...(হি* নাম সেবার)। সপুষ্পক জল- 

নিমগ্ন পত্রময় শাখান্বিত শাকবিশেষ 

(7911119 %০101০1119509)1 পাতা ছোট 

ছোট অভিমুখী, উপরদিকে প্রায়ই অধিক 

ও আবর্তাকারে জন্মে । পুং স্ত্রী ফুল পৃথক 

গাছে। দল ৩। গুড়ের উপরে এই গাছ 

চাঁপা দিয়! রাখিলে মাঁৎ ঝরে। পরে গুড় 

গুঁড়া করিয়া রোদে দিয়া ময়রা তুর 

করে। এই হেতু নাঁম। পাটা-শেঅলা-"'জল- 

নিমগ্ন ডা) শাখাহীন সপুষ্পক গাছবিশেষ 

(81/%2)। পাত! গোছা! গোছা, দীর্ঘ, 

পাকার বলিয়া নাম। ফুল শাদা ছোট, 

বর্ষাকালে ফোটে ৷ যে পুকুরে জন্মে, সে 

পুকুর হইতে নির্মল কর! কঠিন। . 

শেও...ষা, (স* শেৰ_শবকল্পঃ)। মেট। 

শ্রা* অস্লীল)। 

৷ শেকুল, শেঁকুল..য্য, (স* শৃগাল-কোলিকা। 

চৈ: চ£ সেয়্াকুল)। বদরীসদৃশ কিন্তু 

লতানিয় কাট! গাছ (%125085 

0870119 )। পাত! ছুই পিঠ রোমশ, রা 

আগীত ক্ষুত্র। পুকুর পাড়ে বাগানে 
পগারে 

দুর্ভেদ্য বন করে। 

_ অঃ অতএব জলজাত উদ্ভিদ । আর্জ | শেখ, সেখ...য্য, (আ” যেইখ)। বৃদ্ধ মা 
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মুসলমান) মহমদ সাহেবের বংশধরগণের 
উপাধি; মুসলমানের চারি শাখার এক 

শাখ! ; বাঙ্গালী মুসলমান । 

শেখ! শিখ ধাতু দেখ। 

মেখো..ষা, (স* শখ -শাখ+উয়।_ 

শাখুয়া_শেখো )। : শঙ্খবিষ, খনিজ 

উতীবিষ বিশেষ (%115 2136010) |; 

দেখিতে শাখ-ভাঙ্জার মতন বলিয়া নাম। 

শেগুন-''সেগুন দেখ । 

শেজ.'ষ্য 

শ্য, শে ও" শেষ, হি* সেজ)। শয্যা 

। 

ূ 

, (স* শষ্য/। শ উচ্চারণে ওগতে : 

| 

1 

(গ্রাচীন বৈষ্ণব পদে । রাঢ়ে অশ্রচলঃ)। 

শেজ তুলনি'''বিবাহের বাসর-ঘরের বর 

কন্তার শষ উত্তোলনের বেতন বা পুর- 

ফার। শেজ- তুলনী-.'যে নারী বাসরঘরের 

শষ্য তোলে । 

শেজ...ষ্য, ( ই* 978৫০--বাঁতির কাচ-আব- 
রক)। শামাদান, দীপাধারে কাচ-আবর- 

কের মধ্যস্থিত বাঁতি। 

শেঠ...ষ্য. (স* শ্রেষ্ঠী)। বণিক। 
শেতথানা...সেতখানা দেখ । 

শে-পু...পুনর্নবা দেখ । 

শেয়ালা''শেঅলা দেখ। 

শের."'ষ্য, (স* শরাব-শরা হইতে। পরে: 

সেরক শবও হইয়াছিল)। ষোল ছটাক 

ওজন (ওজন দেখ)। কীাচী শের..'৬০ 

তোলার শের। (গ্রাচীন শের ১৬ পলে- 

৪4-১৬-:৬৪ তোলায় হইত)। পাকী 

শের "৮০ তোলার শের। শের." 'মানপাত্র। 

শেরকিয়া..ষ্য, (শেরক4ইয়া )। শের- 

সন্বপ্ধীয় গণিত; শের পরিমাণ পাত্র, 
প্রঃ--শেঃ ঘটা । | 

শের!.''ণ. (স* শির, শিরস্ হইতে )। শিরঃ 
স্বানীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ। 

শেল:.'ষ্য. ( স* শৈল, পালি মেল। বোধ হয 
শৈল-ভেদনান্ত্র কিংবা শল্য হইতে )। গুরু 
শুল-অস্ত্রবিশেষ। লক্ষণের শন্তি-শেল-''শন্তি 

(স*) শাবলাকৃতি অস্ত্র; অতএব শন্তি-শেল 
সহচর শব্ধ হইয়াছে । বুকে শেল মারা 

বুকে শেল অস্ত্র নিক্ষেপ; লক্ষণায় শেল 

নিক্ষেপ তুল্য যাতনা দেওয়!। 

শেলেট:'"ষা, ( ই* 91856) লিখিৰার প্রস্তর 

পট । শেলেট-পেন্সিল.:'প্রস্তরপটে লিখ 
বার প্রস্তর-কলম। শেলেট গেন্সিল-"* 
শেলেট ও পেনমিল। 

৷ শেলা, শেলায়া, (গ্রা* শেয়াল! )...ষ্য. (সং 

শৈলজ, শৈলেয়। শৈবাল নহে। শেআল৷ 

দেখ)। ভিজ ইট পাথরের গায়ে বর্ষাকালে 

যে ক্ষুদ্র গীত হরিতবর্ণ অপুষ্পক উদ্ভিদ 

(01053) জন্ম । শরত্কালে শেলার গাঁছ 

হইতে স্থক্মু ফলের মতন অঞ্জা জম্মে। 

( শৈলে, শিলায় জন্মে বলিয়৷ নাম। 

আমুর্বেদে শৈলেয় এক গণ্ধদ্রব্যর নাম। 

ইহা! এক প্রকার 11019)। 

শেষ.'*ষ্য, (স*)। অন্ত) অবশেষ; নিষ্পত্তি; 

নাশ। শেষনিষ্পত্তি ''ষ্য, (ম*। সহচর 

শব্ধ)! নিষ্পত্তি। শেষাঁশেষি "*ষ্য অস্তের 

নিকট | শেষ লাগাদ-'ঃশেষ সময়ে | 

' শৈলী-'“ষ্. (স')। শীলতা, শিষ্টতা ৷ লোকের 

সঞ্জে শৈলী রাখা প্রণয় । 

শো-পোক! (গ্রা)-'শুয়া দেখ। 

শোআ."'ধাতু, শু ধাতু দেখ। 

শোগ (গ্রা*) যা, (স* শোক | তু" শাক 

শীগ )। শোক, ৫$-রোগশোগ। 
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শৌগা, শৌকা"-শু'গ ধাতু দেখ। ৰ 
শোঞঙ্াড়! ''ণ. (স* শ্রোণ)। পঞ্জা। শোঙ্গড়া 

গোরু-'যে গোরু পেছুদ্দিকের প| টানিয়া 
টানিয়া চলে ।..(শুগ ধাতু হইতে )। যে 

গোরুর নাকে সর্বদা! কফ থাকে, যে 

সর্বদা শু গিতেছে। 

শোঝা...শুঝ ধাতু দেখ । 
শোট-.'ষা. ( অব-শিষ্ট হইতে ?)। মাৎ গুড়, ূ 

গুড়ের নাদের তলে ছিদ্র করিয়। দিলে যে 
বব গুড় ঝরে। | 

শোথ, (গ্রা* শোত)."'ষ্য. (স')। স্ফীততা রোগ 

(109), সমস্ত দেহে কিংবা! অঞ্জা- 

বিশেষে জলমগ্চার হেতু রোগ । 

শোধ.'*য্য. (স* পরি-শোধ )। খণ-অপনয়ন । 

শোধ-বোধ..ষ্য. খণ পরিশোধ অনস্তর 

প্রীতিবোধ | জন্ম-শোধ দেখা_ জন্মরূপ খণ 

বিনিময়ে দেখ! এক দেখা সারা জীবনের 

প্রতিপূরণ। র 

শোধরা...ধাতু, ( স* শোধিত হইতে ৰ 

শোধিতা--শোধিরা_-শোধরা । ও* শুধরা 

ধাতু )। শোধরাই-_সংস্কৃত হই, করি, 

গুঃ-শরীর শোধরাইয়া; নির্দোষ 

হই, করি, 'গ1:--অভ্যাস শোধরাই ; 

সংশোধন করি, প্রঃ ভূল শোধরানা | 

শোধরানা । 

শোস1.."শুধ ধাতু দেঞ্স। 

শোনা. -যা. (সৎ শোনাক, শ্তোনাক | ও* নাম 

ফণু ফণ|-_সর্পফণাকার দীর্ঘ মঞ্জরী দেখিয়া । 

হি* স্তোনা, সন্গ! )। পাটলাদদি বর্গের ছোট 

তমুবিশেষ (01018101701 )1 

কাঠ লঘু। পাতা দ্বিধাপর্ণ, ছুই তিন হাত | 

লম্ব( | ফুল বড় বড় মাংসল, লাল বেগুনা, ূ 

দীর্ঘ বৃস্তে ধরে। (এই হেতু অমরে এক 
বিশেষণ দীর্বৃস্ত)। কেশর €। ফল এক 

হাত দেড় হাত লঙ্গা, তিন চারি অগ্তাল 

চওড়া, বীজ সপক্ষ। (দীর্ঘ ফল বাযুতে 
নড়ে বলিয়৷ অমরে বিশেষণ কুটন্নট! )। 
ভারতের প্রায় সর্বত্র জন্মে। বঙ্জদেশে তত 

দেখা যার না। 

শোভ..'ধাতু. ( সৎ শৌভ হইতে )। শোঁভি-- 

শোভিত হই । (পদ্যে)। 

শোয়া" শুধাতু দেখ। 

শোয়ার. .বা. (সওয়ার দেখ । স* অশ্ববার-. 

অশ্বারোহী)। য়ানাদি আরোহণ । শোয়ারের 

ঘোড়া...যে ঘোড়ায় চড়িতে পার! যায়। 

শোয়াস'''ষা, (স* শ্বাস )। শ্বাস, গ্রাঃতবে 

সে বুঝিনু শোয়াস আছে (টণ্ডীঃ)। | 

শোর (গ্রা")"শুআর দেখ । 

শোর." “ষ্য. (ফা )। শব্ধ, কোলাহল । শোর- 

গোল..'ষ্য. (সহচর শব)। চীৎকার, 

কোলাহল। 

শোরা'''সোরা দেখ । 

শোল"শউল দেখ। 

শোলা'"*ষ্য. (স* অলম্ভুষা। ও* সোল, হি* 

সোল! | অলঘুষ| হইতে শোলা শব আসা 

কঠিন )। শিশ্বাদ্দিবর্গের জল! বিলের গাছ 

বিশেষ (75017010606) 1 ইহার ছুই 

জাতি আছে। এক জাতি ফুল-শোৌল! (45. 

85918) লম্বা সোজা ক্ষুপ। ইহার উাটার 

ভিতর শাদ! নরম। পাত অর্প লজ্জাবতী | 

ফুল নারঞ্াবর্ণ। চক্মকির আগুন করিতে, 

ফুলছড়ী, শোধার ফুল করিতে এই শোনা 

লাগে! ভাট-শোল!.-'ইহার (42. 10109) 

ভাট! সরু, বছুশাখ। ফুল পীতবর্ণ। শু'টী 
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পমহ্ণ। ফুল-শোলা বঙ্জাদেশের, ভাট- 
শোলা , বঙ্গ ও অন্যান্ত প্রদেশের গাছ 

বলিতে পারা যায় । ভাট-শোলায় জালিয়ার 

কখন কখন খালই করে। ভাট-শোলাকে 

কোথাও কোথাও কাঠশোলা বলে। কাঠ- 

শোল'''জয়স্তী তুল্য কিন্তু, জলার দীর্ঘ গাছ 
(5508119 08180098 )। ফুল গীতবর্ণ, 

মধ্যে রন্তুনীল চিদ্নিত। ইহার কাঠ ফুল- 
শোলার মতন লঘু কোমল নহে। কিন্ত 
ইহাতে ভেল! হয়। 

শোষ .“ফ্য*(স*ট | নীরসত! ; পিপাসা, গ্রাঃ-- 

তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক শোষ_ 

ক্ষ! তৃষ্ণ (ও*তে চলিত) ; ক্ষয়রোগ (অঃ)। 

শোষ-'"যা, (স+)। শুষি। 

শোঁষা-""শুষ ধাতু দেখ । 

শোহ.''ধাতু (ন* শোভ হইতে )। শোহি-- 
শোভিত হই, গ্রাঃ--শোহই (প্রাচীন 

বৈষ্ৰ পদে )) 

শৌখিন..'সৌখিন দেখ । 

শৌচ."ষ্য, (স*)। শুদ্ধি; মলত্যাগাস্তর জল 

দ্বারা প্রক্মালন। শৌচে যাঁওয়া__মলাদ্দি 
তাগ করিতে যাওয়।। 

শ্মশান, শশান..'ষ্য, (স* শ্মশান )। শবদাহ- 

স্বান। শ্াশান-কাঁলী...ষে কালী দেবী 

শাশানে বাস করেন। শ্শান-বৈরাগ্য... 

শ্শানে দেহের অনিত্যত! হদয়ঙ্াম করিয়া 

যে সংসার-বৈরাগ্য হয় । 

শ্াম."'ণ, (স*। কৃষ্ণ নীলাসিতশ্তাম-কাল- 
শ্তামলমেচকাঃ__অঃ। শ্তামৌ হরিৎকৃষৌ 
-অঃ। হরিৎ বর্ণও বুঝায়। পুর্বকালে 
হরিতবর্ণ কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ কেহ বা 
নীলবর্ণ দেখিত)। কৃষখবর্ণ; বা*তে আতাস্্' 
॥ 

২ শা পাশীশীশীিী্পপা পলা 

পপ পাশা 

কষ্ণবর্ণ। উজ্জ্বল খ্ঠামবর্..লাবণাযুন্ত 
আতাঅকৃষ্ণবর্ণ।...য্য. শ্রীকৃষ্ণ ( বা*তে )। 
শ্তাম রাখি কি কুল রাখি-_ শ্রীমতী রাধিকার 

দশায় পড়া; এ পক্ষ কি ও পক্ষ রাখি, 
এই সংশয়। গ্তামকলাপ...( বোধ হয় 
ফা* শাম--সদ্ধা, কিংবা স* গ্ামা__ 

নিশা । সব্্যাকালে গেয় কল্যাণ রাগ )। 
রাগরাগিণী দেখ। শ্ামলা-..ণ. (সৎ 
শ্তামল)। কৃষ্ণবর্ণ, ধন্তুকষ্ণবর্ণ।...ষা, 
রন্তুকুষ্ণবণ গোরু। শ্তামলী...ষ্য, রন্তুরুষ্বণ 
গাই। হ্ঠাম-সুন্দর-''ষ্য. (স*)। শ্রীকৃষ্ণ । 
হ্ামা-'ষ্য. (সৎ্। শ্াম! কৃষ্তবর্ণা | 
ইহ| হইতে সণ্তে নানার্থ হইয়াছে)। (১) 

কালী দেবী । শ্তামা পুজ1...কাঁলী পৃজা। 
শ্রামা-পোকা'..কাতিক অমাবস্তায় শ্তামা- 
পুজা বিহিত। এই সময়ে এক খজুপন্র, 
ক্ষুদ্র পতগ্জা আলোর কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে 

আঁনিয়! পড়ে । ইহা হইতে পোঁকার নাম। 
(২) শাখাচারী বর্গের কৃষ্ণবর্ণ পক্ষীবিশেষ 
(০1690০10018 1090018) | দইয়াল পাখীর 

মতন, কিন্তু, পুচ্ছ দীর্ঘ এবং তাহা অপেক্ষা 
ভাল শীষ দেয়। উদর ও পুচ্ছের দুই পাশে 

লাল। স্ত্রীপক্ষীর রং ফিক । ঘন বনে থাকে, 

কিন্ত; মাটিতে চরে। অনেকে শ্রাম| পাখী 

ধু করিয়া! পোষে। (৩) শ্তামালত। ( সৎ 

শ্তামলতা; শ্তামা। অমরে, শ্তামা প্রিয়] 

লতা, গোবননী? শ্তাম! গোপী শারিৰা। 
শ্তামবর্ণ দেখিয়া শ্রামা নাম অনেক গাছের 

হইয়াছিল)। তগরা্ে বর্গের বন্য রোহিণী- 
বিশেষ (101/009081085 09066509103 )| 

ডাট। সরু; শ্তামবর্ণ, পাঠা অভিমুখী শ্রামবর্ণ। 
ফুল আহরিত, সুগণ্ধ, বর্ধাকালে ফোটে। 
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গ্রামে গোপার্বণের.সময় গোরুর গলার মাল! | শ্রাদ্ধ (গ্রা* শাদ্ধ)...য্য. (স?)। পিতৃমাতৃকৃত্য; 
করিয়া দেওয়া হয়। তখন নাম হয় বন- 

মালা ৷ (অঃ টাকায় নাম বনমাল! )। 

শ্তামা..“ষ্য. (স* শ্তামাক )। খান্তা্ি বর্গের 

বন্ত ঘাসবিশেষ (চ810100100 (810600- 

0619 )। এক হাত পর্যস্ত উচা হয়, 

'পাঁতা। বড়, শীষ সোজা শল্তু। ছুর্ভিক্ষের 

সময় দরিদ্রে শাম ঘাসের চাউল খায়। 

উত্তর-পশ্চিমাগ্ুলে শ্তামার কৃষিও হয়। 

বঙ্গে আর এক জাতি (১. ০01070019) 

ক্ষেতে আপনি জন্মে। 

হাঁল...ষ্য, (স* শ্তালক )। পত্রীর ভ্রাতা । স্ত্রী 

শ্তাণী-_পত্বীর ভগিনী। শ্ালীপতি-ভাই-"* । 

্টালীর পতি (কোথাও কোথাও বলে 

ভায়রা-ভাই)। 

শ্রেন..'ষ্য. (স। প্রাচীন বাঁ নাম সঞ্জান, 

সচাঁন | ও* সঞ )। বাজ পাখী, অপর নাম 

_শিকর! (ফা')। কারণ, লোকে পোষে এবং 

অন্ত পাথী মারিতে শেখায় । দিবাচর প্রসহ- 
বর্গের পক্ষী (85081080105) 1 ১৫।১৬ 

আল দীর্ঘ, পাংশুবর্ণ) বুক খয়রা, তাহাতে : 

শা! ফোটকা থাকে । সাহসী) নথে বিধিয়া | 

পাখী মারে। ূ 

শ্তেতা-'ণ. (স* শ্রেত )। শুন্রবর্ণ পাণ্ডবর্ণ, 
প্রঃ--অনেক ক্ষণ জলে হাত রাখিলে হাত 

| 
| 

শেভ হয়, মেলেরিয়া রোগে মুখ শ্বেতা 

“হয়| 
বণ! (গ্রীণ শবনা, শেবন1)-'ষ্য, (স" 

শ্রবণ! )। নক্ষত্রবিশেষ। 

শ্রম-*"ষ্য. (স+)। শান্তি; ক্লান্তি ; শাস্ত্রাভ্যাস। 

শ্রমজীবী-.ষ্য. (স*)। কায়িক পরিশ্রম দ্বার! 

ললীবিক যার। 

মরণাস্তে কৃত্য (গালিতে), ৩৫ আন্থুক 

সে, তার শ্রার্ধ করিব--মারিয়া শ্রাদ্ধক্কত্য 
করিব (তু* পি চটকাঁনা)। ভুতের বাপের 
শাদধ...ভূত দেখ। গ্রবাদে, কার শ্রাদ্ধ 

কে বা করে, খোলা কেটে বামুন মরে-- 

শ্রাদ্ধে পিগুদান করিতে হয় । যে-সে পি- 

দানের অধিকারী নহে। ইহা! হইতে কর্মের 

অব্যবস্থ| | তু" যাঁর বিয়ে তাঁর মনে নাঁই। 

শ্রাদ্ধ গড়ান-শ্রাদ্ধ কর্মকালে পণ্ডিত 
ব্রাঙ্গণ উপস্থিত থাকেন। ইনার শান্তর 
বিচার করিতে করিতে পরম্পর কলহ, 

কদাচিৎ হাতাহাতি করেন। ইহা হইতে, 

কর্মের অনুবণ্ধ বৃদ্ধি হওয়।। শ্রাঃুধ শাস্তি 

'**ষ্য,(স*। সহচর শব্দ)। শ্রাদ্ধ ও 

বিদ্বনাশ। 

শ্রী, (গ্রা* সী) .“ফ্য. (স*)। লক্ষী, প্রঃ 

লক্ষীপ্রী; সম্পত্তি, প্রঃ শ্রীসম্পপ্তি) 

শোভা, গ্রঃ_মুখশ্রী ; কীতি, প্রঃ 

মস্ত; বৃদিধ, প্রাঃ-শ্রী-বৃদ্ধি ( সহচর শ্খ। 

কিংব। সম্পত্তি-বৃদ্ধ )। রাঁগ'বশেষ (রাগ- 

রাঁগণী দেখ )) দেব-দেবী ও জীবিত 

নরের নামের পূর্বে লেখ্য উপাধিবিশেষ, 

থা, উরি, ্রীছুর্গী। দেবতার নামের পূর্ব 

স্ীশব্ধ প্রায়ই ছুই বাঁর লিখিতে হয়, যেমন 

শ্ীশ্রীহরি। অতিশয় মান্য নরের নামের ; 

পূর্বে প্রীলশ্রী। শওকরাচার্ধাদি বহ্মান্ত 

উপদেষ্টার নামের পূর্বে শ্রী বহবার লিখিতে 

হয়, যেমন শ্রী ১০৮ শঙকরাচার্য--এখানে 

শ্রী এক শব এক-শত-আট বার লেখ| 

হইয়াছে, বুঝিতে হইবে | দেবদেবীর না
মে? 

পূর্বে শ্রী শব লিখিতে হইলে তৎপুে 

॥ 
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শুণ্ড (৭ )লিশিতে হয় (শু দেখ)।  ও*তে গ্রচলঃ আছে। রাজার মুখ শ্রীমুখ )) 

শরী-মঙ্জ “যা, (স*)। দেহ (সম্মানে), ! যে পৰ্রে মৃত্যুসংবাদ ন! থাকে, তাহার 
প্রঃ-ছেঁড়! বন্তর নাহি লব ভাল একথানি ! ভিতরের পৃষ্ঠে লেখা শ্রী। সে পৃষ্ঠে লিপি 

পাব, দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি (গ্ডীঃ)। | নাই, ইহা জ্ঞাপনার্থে শ্রী লেখ! র্ীতি। 

'দ্যাপি বাদ্যকর বাদিয়। প্রভৃতি শ্রীঅর্জোর ৃ হাতের লেখার দোষে এই স্ত্রী পড়িতে পার 

বসত গ্ার্থনা করে। ( ও"তে রাল্লার অ্ডা- : যায় না। শ্রীমুখ লিখিয়! নীচে কমি দিবার 
প্রী-অপ্জা)। শ্রী-ঘর'.“ব্য.(স* শ্রী_বিভুতি। । রীতি আছে। এই কষি কলমের টান মান্র। 
বাঞ্জার্থে)। কারাগার । শ্রী ফীদ।। শ্রীদূর্গ| শ্রীযুত, শীযুন্ত-''৭. (মুলার্থ, লক্ষমী-সম্পত্তি- 

ফাদ।-লেখা আরস্তে শ্রী, কিংব। শ্রীদুূর্গ। . বিভৃতিযুক্ত। কেবল স্ত্রী শব্েরও এই 

লিখিতে হয় । অতএব লেখ। আরম্ভ করা; : অর্থ। কেহ কেহ মনে করেন, যেন শুধু শ্রী 

কার্ধ আরস্ত'করা। প্রীমৎ্'ণ (স*)। . দ্বারা সম্মান সমুচিত হইল ন|। এই ভুলে 
শ্রীযুক্ত, শুভ ; শ্রীশবের স্যাঁয প্রসিদ্ধ মনা, অধুনা )। মান্ত নরের নামের পূর্বে বসে। 

রস্থের পূর্বে বসে, যথ! শ্রীমৎ-ভাঁগবৎ| পু* , স্ত্রী" শ্রীযুতা, শ্রীযুন্তা। শ্রীল-''প. (সঃ) প্র, 

শরীমান্, স্ত্রী" শ্রীমতী । শ্রীমতি..'ষ্য. (সং)। . শ্রীযুস্ত পুল-_অর্থে এক)। লঙ্গীবান্। 

রাধ। শ্ীমতী-..ণ. (স* শ্রীমৎ স্ত্রী )। . সৌভাগ্যশালী; অতি মান্ত কিন্ত, দূর 
অবিবাহিতা কন্য! ও সধব!| নারী নামের । সম্পর্কের নরের নামের পুর্বে গৌরবে বসে, 
পূর্বে বসে। অর্থ লক্ষমীমতী, সৌভাগ্য _. বথা, শ্রীল জমিদার মহাশয় ।.শ্রীহস্ত...যা. 
শালিনী। ্রীমত্যা...ণ. ( স শ্রীমতী শব্ধের মানত পৃজনীয় ব্য্তির হস্ত, গাঃ--শূং পু$। 
»ম্বপ্থ পদে শ্রীমত্যাঃ| পুর্বকালে পত্রাদি | শ্রোত্রিয়"'ণ. (স"। আত +ইয়। আতর 

লিখনাস্তে--অমুকের_যেমন দেবশর্মণঃ, ূ অতি, বেদ)। বেদাধ্যায়ী, বেদজ্ঞ; 

দাসস্ত--নিবেদনং, বিজ্ঞাপনং, লিখিতং_- | ত্রাক্ষণের শীখাবিশেষ। 

পিখিবার ধার! ছিল। সেই হইতে এখন ' শ্লাঘ-.'ষ্য. (সং) প্রশংসা ) নিজ গুণ খ্যাপন। 
| 

তুলে অন্ত শিষ্টাচার )। বিধৰ! নারীর নামের | খ্লেষ-'যা. ( ন*। মৃলার্ঘ, আল্লেফ, আলিঙ্গন। 
1 

পূর্বে বসে। (তু* দাস্ত। )। শ্ীমন্ত ৭. (স* ।. ইহা হইতে শষ ও অর্থের অলঙকারবিশেষ। 

শীমৎ শবের মৎ স্থানে মন্ত )। শ্রীমান্। .. |. শবশ্লেষ ও অর্থগলেয দ্বিবিধ | শব্লেষে শব 

্য. ুকুন্দরাম-চক্বর্তীর চণ্ডী গানের এক প্রধান, অর্থন্লেষে অর্থ প্রধান)। শবের 

নায়ক বণিক। শ্রীমন্তের মশান...এই | কিংবা বাক্যের নানার্থ গ্রকাশতা,বাজার্থ। 

বণিকের হত্যার উদ্যোগ । শ্রীমান্..'ণ. (পু* । শ্রেপস। “যা. ( সং শ্লেম্সন্)। কফ। 

শ্রীমৎ শব্দের একবচনে)। বাৎ্সল্যে মান্ষের। প্লোক'"'ষা. (স*)। পণ্য, যশঃ। পুথ্যক্লোক 

নামের পূর্বে বসে, প্রঃ--শ্রীমান্জামাতাকে ; "পু হইয়াছে যাহার যশঃ, যাহার নাম 

আমিতে বলিবে। শ্রীমুখ-..ফ্য. (স')। মুখ উচ্চারণে শুভ হয় । 

(মান্ত নরের। বাণ্তে এই অর্থ অগ্রচলঠ : স্বশুর যয (স')| গতির পিতা? গনধীর পিতা। 

॥ 
৯১ 



[ ৮৮২ 1 

০০0
 

( অবজ্ঞায় শ্বশুর, যেমন খনার বচনে, | করি। খাদ শ্বাস. ধাতু, (বাদ শদ 
গুতে। স* শ্বশুরক)। ভর" শ্বাশুড়ী । | হইতে )। স্বাসানা॥ 

(শ্বশুর ঘর ও শ্বশুর বাড়ী এবং শ্বশুরের ঘর: শ্বেত:''ষ্য. ধ. (স')। শুক্লবর্ণ। শ্বেত-পাথর 

ও শ্বশুরের ৰাড়ী একার্থ নহে। কন্তা শ্বশুর- | ..*শঙ্খমর্মর প্রস্তর | শ্বেত-পন্স। খবেত-রিযা, 

ঘর কিংব! শ্বশুরবাড়ী যায়; শ্বশুরের ঘরে] স্বেত-বেড়েল1। শ্বেত-শিমুল প্রভৃতি প্রধান 

বা! বাড়ীতে যায় না। এইন্প, মামা-বাড়ী] শবে দেখ। শ্বেত কুণ্ঠ...ষ্য. (স*)। ধবল 

মামার বাড়ী, পিদী-বাড়ী পিপীর বাঁড়ী। | রোগ নামক চর্ম-রোগবিশেষ । 

গ্রীমের অন্ত ঘর-বাড়ী হইতে পৃথক করিতে দিতি. 

হইলে শ্বশুরের, মামার, পিলীর ইত্যাদি )।] ষ। 

খশুর-বাড়ী, শ্বশুর-ঘর-“'ব্যঙ্গযার্থে, কারাগার। | ষ'*'ষ্য, ( স+)। বাঞ্ন-ব,-অক্ষর,-বিখেষ। 

খস...ধাতু, (সং শ্বদ ধাতু)। শসি-নিশাল অনেক শব্ষের স”ও উচ্চারণে ষ তুন্য 

ত্যাগ করি, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলি, মৃত্যুর! হইয়াছে। টবর্গের বর্ণের পূর্বে ষহয়। এই 

পর্বের শ্বাস বহি। খসা ॥ শরস-টান-.-শ্বাস। নিয়মে ষাট ষামপ, ইত্যাদি বানান)। 

হেতু কষ্ট, শ্বাস হেড় বুকের ও গলার মাংস ফট্কর্ম যয. (স' ষট্কর্মন্)। যজন যাঁজন 

টানিয়া ধরা। ৷ অধায়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ছয 

শ্বাশুড়ী, শাশুড়ী-..ঘ্য. (শ্বশুর শের সী শবশুধী। কর্ম। যট্কর্মা'.খ. এই ছয় কর্মকারী, 

" শ্বাশুড়ী | ও* সাথ, হি" সাঙ্গ সাস, মধ যেমন ত্রান্ধণ। 

| সাহস শত হইতে। বাতেও শান: যড়-যন্ত্র''ষ্য. ( তঙ্ত্রের শাস্তি বশীকরণ স্তন্তন 

দেখ)। শশুরপতী | শ্বাশুড়িয়া, শ্াশুড়ো !. বিদ্বেষ উচ্চাটন মারণ-_এই ছয় যন্তর। ইহা 

'.প (স্বাশুড়ী+ইয়া)। শ্বাশুড়ীর গতি | হইতে )। অনিষ্ট অভিপ্রায়ে মন্্রণ। ও 

আন্ত (গ্রাম্য গালিতে )। (শাউড়্যে কার্ধ। 

দেখ)। যণ্ডা..'. (স* যখ_-বুষ, নপুংসক )। বৃষবৎ 

শ্বাস...ফা, (স*)। নিশ্বাস) শ্বাসরোগ বা; বিকৃম্শীলী) মাংসল বলবান্) এক" 

হাপানি (896:02)) মৃত্যুর পূর্বের শ্বাস ৷ গইয়!। যণ্তামার্ক .“য্য. শ্রহনাদের শিক্ষা" 

প্রায়ই শোয়াস)। কঠ-খাপ-''বুকের নির্ম | গুরুর নাম। কথকতায়, ইনি প্রহলাদবে 

পর্যন্ত ন! হইয়! ক পর্যন্ত যে শ্বাসপ্রখীস। ; নানা! যন্ত্রণ! দিয়াও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ ত্যাগ 

্বাস-প্রশ্বাস...(স* | সহচর শব)। নিশ্বান- | করাইতে পারেন নাই। ইহা হইতে, এক" 

প্রশ্থীন। (খ্বাস-বাহ বায়ু আকর্ষণ; গৌইয়। ব| গোকার। 

11190119000) প্রশ্বাস আতস্তর বায়ু ষষ্মাহী-''৭. (ফা*। তু" সং ষষ্ব-ছয়, মাস)। 

নিঃসারণ--৩3:9178000)| শ্বাস "ধাতু, | যাঞাসিক [..হ্য, ষষ্ঠ মাসে প্রদেয় রাজকর 

(স'শ্স ধাতৃ)। শ্বাসি- দ্রুত শ্বাস গ্রহণ ] (আদাঃ)।. 
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হঠী (গ্রা" বষ্টি)-:'য্য. (স)। ষঠী তিথি) ফী] হেতু বৃদ্ধিশীল। ীড়া-..ধাডু, ধাড়াই__ 

তিথিতে পুজিবার লক্ষীদেবী; লক্ষী; বধ্াত্ব হেতু দেহে বর্ধিত হই। বাড়ান ॥ 
ণ্মাতৃক! শিশুপালিকা। (সস্তান কামনায়,  যাণ.“.্য. ( স* গাষা)। পাষাণ, ইট। যাণ- 
বালকের জন্মকাঁলে, বিবাহ সময়ে যণ্- ] বীধান| ঘাট.''ইট পাথর দিয়! বীধা, গঃ-_ 
মাতৃকার পুজা! কর্তব্য। বীকে যাষ্ট মনে; সানে বান্ধ! চারি ঘাট শিবালয় চারি (ভাঃ)। 
করিয়া কোন কোন বাড়ীতে শিলাপটে | যু.''ষ্য. ( ই* 3108 )। ভ্ৃতা। 
সগরের, ফাঁটি সহ পুত্রের অনুকরণে ষেটে..*ষাইঠ দেখ। 
পিঠালীর নরমৃত্তি করা হয়। বন্তৃতঃ ক্ৃতিকা | ষেটেরা-..ষ্য. (ষষ্ট রাজি হ্টতে)। নবঞজাত 

ষণ্মাতৃকা-_যাহীরা কাতিকেয়কে পালন | শিশুর ষষ্ঠ রাত্রিতে তাঁহার কল্যাণার্থে পুজা- 
করিয়াছিলেন, তাহাদের পুজ| )। যঠী-তলা ; বিশেষ। 

',(তল২-আয়তন/| যী দেবীর স্বান বা: ষেট্যে...ষাটি দেখ। 
আয়তন,প্রায়ই বটবৃক্ষমূল।*ইনি ধষী বুড়ী। | যোড়শ '*ফ্য. (স* যোঁডশক )। শ্রাদ্ধাদিতে 

যাঁইট, যাঁট...ষাটি দেখ । যোঁল প্রকার দানদ্রব্য। রা, ভূমি আসন 

যাইঠ, হীঠ-.'ষ্য. (স* ষষ্ঠী হইতে)। ফঠীদেবী। 1 জল বন্তর প্রদীপ অন্ন তাুল ছত্র গণ্ধ মাল্য 

যাইঠের কোলে--'ষষ্ঠী দেবীর কৃপায়। ফল শধ্য। পাছুকা গে! স্বর্ণ রৌপ্য। ধোড়শ 

যাটি, যাইট, যীট...ফ্য, ৭. (স* ইট )। ছয়?শ] করা-শ্রাদ্ধে যোড়শ দান দেওয়া। 
সঙ্যা,-সঙ্যক ) ৬০] যাটিয়া, ষেট্যে...ষ্য, যোড়শোপচার:..ষ্য. (সং ফোড়শ+উপচার)। 

(র* ষষ্টিক )। ষাটি দিনে পাকে যেধান্, ; ষোল প্রকার পুজাপ্রব্য। যথা, আসন 
আশুধান্ত | গ্বাগত পাদ্য অর্থ্য আচমনীয় মধুপর্ক 

ধাঁড়...ধ্য, ( স* ষণ্ড)। বুষ) শিবের উদ্দেশে | গুনরাচমনীয় ম্লান বসন আঙরণ সুগন্ধি 

উদ্দু্ত বৃষ। ষাঁড়ের গৌবর...শিবের হাড় | পুগ্গ ধূপ দীপ নৈবেদ্য বলান। অভ্যাগত 

দিয়া কর্মকরানা হয় না। ইহার গোবরও | আমিলে এইগুলি দ্বারা তাহার ব্দনা 

কাঞ্জে লাগান! হয় না। লক্ষণায়, অকমণ্য | করিতে হয়। দেবদেবীর পুজাতেও ধোঁড়শ 

পদীর্ঘ। গোকুলের হীড়-..গোকুলে মখুরায় | উপচার লাগে যোড়শ "*গ. (স* যোড়শ)। 
ধাড় উন্মুক্ত চরিয়া বেড়ায় । ইহা হইতে, !. ছয় অধিক দশ সঙ্যা,-সঙ্ঘক, যোল। 

অসংখতচিত্ত নর। দৃষ্টান্ত, হাড়ে হাড়ে] যোড়শী..'য্য, ( স" )। ঈশ মহাবিদ্যার এক 

যুদ্ধ হয় উল্ুবনের প্রাণ যায়_-উলুবনে ; বিদ্যা।-''ণ' ফোলবৎসর বয়স যুবতী । 

যুদ্ধ হইলে উলু ঘান বিনষ্ট হয়। তেমনই, | যোল্:''য্য. গ. ( স* যোড়শ। যোডহ--যোলহ 

বড় লোকে বড় লৌকে কলহ হইলে অনুচর | -যোল)। ছয় অধিক দশ সথ্যা,- 
সহচরদিগের কষ্টের সীম! থাকে না। সঙ্যক; ১৬। যৌল আনা"''এক টাকা, 

হাড়..'গ, (স* ষ্--নপুংসক )| বীঝা, : প্রঃ ঠাকুরের নিকট এক যোল আন! 

গুঃ-_হাড়! তালগাছ কেততিঃ উঃ)) বশ্ধাত্ব: মানসিক আছে) সমন্ত (একের ধোল 
? 
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অংশের যৌল অংশই) সর্বসাধারণ, | কারণেও বাঁণতে স অধির্ক চলিত হইয়াছে! 
গাঃ-গ্রামের যোল আনা বলিয়! ধার্য; শদেখ। 

হইয়াছে, যোল আনা বেষ্টিত হইয়া কাঁজ ূ স..' প্রত্যয়, ( সং সদৃশ হইতে । তং ও* সরি, 

করিলে কাহারও কিছু বলিবাঁর থাকে না। | হি* সা, ম* সারখা)। সদৃশ বস্তু অর্থে 

যোল কড়াই কানা..*পুর্ণ সঙ্খা। ষোল; যথ!, থোলা-সৃশ--থোলস। সা দেখ। 

তার মধ্যে এক অংশও ঠিক নয় কান! (যেন ; স..'উপসর্গ, (স" সু হইতে)। স্থু অর্থে, যথা, 

কানা কড়ী। বোধ হয় চক্ত্রের ষোল কলা ] সাবকাঁশ--স্ু-অবকাশ, অন্পহ্যন_্বন্ন 

হইতে ষোল কড়া মনে হইয়াছে)। | বানান না করিলে সাল্প হইত। এই হত 

ছুল'..ইছুল দেখ? স্ব্প। (২) (স*) সহিত অর্থে, যথা স-জাগ, 

ধ...ইফুরুপ দেখ। সটান, স-বিশেষ, স-পুত্র | (৩) (নিষেধে অ 

ইকিং.."ইষ্টাকিন দেখ। অব্য়ের বিপরীত সং )। বিদ্যমানত অর্থে, 

যা, (ই* 869100 %600091)। ষ্াম্প- 

নিবেন | 

_-সচঞ্ুল | (8) (স*) তুল্যার্থে। যথা, 

সধর্মা, সবর্ণ, সজাতি; এক অর্থ, যথা, 

ইীম...ফ্য. (ই* 36217) 1 জলের উষ্ণ বাপ সোদূর, সপক্ষ। 

| 

টা, ষ্টেম্প...ইষ্টাম্প দেখ । ্রাম্প-তেণুর ৰ যথা, অক্ষম--+লক্ষম, অচল--সচল, অচঞ্ুল 

| 
| 

টাদার-.-ই্টামার দেখ (স.ধাতু, সহ ধাতু দেখ । (২) সাধ থাড 
* স্ট্রীল'-'ইষ্টাল দেখ। সা 

স্রীট-"ইষ্্াট দেখ।  সং-“সঙ্জ্ দেখ। 

টেট ..ইষ্টাট দেখ।  ষ, সম্-উপসর্গ, (স* সম্। তু* ফা" হ্)। 

&েঁসন'''ইষ্টিসন দেখ । (১) সঙ্গীর্থে, যথা, সম্ভাষণ, সংযোগ; 

-__- 0) প্রক্কষটার্থে, যথা, সস্তোষ সস্তাপ) (৩) 

স। |. সমার্থে, যথা, সমর্থ। (8) সমীপার্থে, যথা, 

ধ...ধা, (স*)) ব্যঞজন-বর্ণঅক্ষর,-বিশেষ।.. সমক্ষে,সদ্মুথে | বাণতে সম্ পরে ৰ থ্রাকিলে 

বা*তে তবর্গের মন্তকশ্থিত স উচ্চারণে স্. স্ স্থান ংহয় না। যথা, স* সংবাদ 

স তুল্য। অন্ত স কিংবা শ ষ উচ্চারিত হয়। _. বাণ সন্বাদ, স কিংতা বাণ কিছ] কল, 

পূর্বকালে বা*তে.স বানান অধিক প্রচলিত | কহেন গ্রভৃতি শব সাহুশ্ত হইয়| থাকিবে। 

ছিল। এই কারণে অন্যাপি অনেক শবে কারণ, আক পাটীতে ত্য, ধর, ংল, হব, ₹শ 

ম দেওয়। হইতেছে, যেমন সুঝ ধাতু, | ত্য ংস, ংহ শেখান! হয়। ভখানে বা'তে 

মিঁড়ী। আরব ফার্সী উর্্ট ভাষা হইতে; ংহয়। যথা, সন্যা_দংখা, সঙ্গবীম_ 

আগত শব্ষে সে সে ভাষার শষ বিচার ন| সংগ্রাম, সংজুহ__সংগ্রহ। ম পরে থা কলে 

করিয়! স বানান চলিয়! গিয়াছে। হিন্দী | আঁসা* ও* হি* ম* বাঁতে স্ খানে স৭, 

. স্বাধাতে স বানান ও উদ্চারণ্ প্রবল। এই | হয়। যথা, সম্মত, লন্মুখ। 
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সংজা...য্য, (সঃ)। নাম; উপনাম বা, --জাঁতকের মন্তকে শিখ! রাখ।' আস্ত; 
পদ্ধতি; চেতন! । ৃ 

সংযুগ, (গ্রা* সঞ্জগ).' “যা. (স)। মিলন, মিশ্রণ) : 

নাঁন। বস্তুর একত্রকরণ। 

সংবাদ." “ষ্য. (স* সংবাদ)। বৃত্তান্ত; সম্তাষ) ৰ 

পরস্পর কথাবার্ত | সংবাদী...ণ. (সং. 
সংবাদিন্)। সদৃশ (সংবাদ-_সাদৃশ্ঠ )। ৰ 

নুর দেখ । কাকমুখেও সংবাদ পাঠাইৰে | 

_ দুতদ্বারা না পার, কাকবার্তায় যেন, 
শুনিতে পাই। র 

সংসার''খ্য, (স*)। জগৎ, গ্রঃ--জগৎ্- 

ংসার; মায়াব্ধন ) পরিবার, গা ঃ--ঘর-. 

ধসার? স্ত্রী, প্রঃ-দ্বিতীয় সংসার। 
ধসুরী -'ণ. (স* সংদারিন্)। জগৎখ) 

দেহী; পরিৰারী। 

সংস্কার...ষ্য. (স*। সংক্কারঃ গ্রতিযত্রেইনুভৰে 

,মানসকর্মণি_মেঃ। এতদ্বাতীত অন্ত 
অর্থও আছে )। শুদ্ধি; শোধন, মার্জন; 

ভূষিতকরণ ; জীর্ণোদ্ধার) শান্ত্াত্যাস জন্ত 
বুৎপত্তি, গাঃ--সংস্কৃত ভাষায় তাহার 

সংস্কার নাই) কোন বন্তু অন্ুভতব করিলে 
মনে যে চিষ্ন (10001653101) থাকে, প্রাঃ 

(৮) উপনয়ন--যজ্ঞোপবীত ধারণ ও ্রক্মচর্য 
আরম্ত; (৯) সমীবর্তন-_গুরুগুহে বাসের 
পর ব্র্গচর্য সমাপন-_স্নানবিশেষ ও স্বগৃছে 

প্রত্যাগমন) (১০) বিবাহ। কোন মতে 

বিবাহ পরিবর্তে নিক মণ_-শিশুর চারি মাস 
বয়সে গৃহ হইতে বাহিরে আনয়ন । অতএব 

দ্বশবিধ সংস্কারের মধ্যে সাধভক্ষণ সংস্কার 

নহে। (সাধ দেখ)। কু-সংঙ্কার'''ষ্য. (স')। 

কুজ্ান, কুৎসিত ভাবনা । সংস্কারহীন..'গ. 
(ম*)। শ্মৃতিশাস্তোন্ত-সংস্কার-বঞ্জিত, অকুত- 
সংশ্কার। সংস্কৃত'''ণ. (স*)। সজ্জিত) 

শোধিত ) মন্ত্পূত ; শুদ্ধরূপে প্রন্তুত, পক) 
নির্মলীকত।-.'ফ্য. (স*)। শোৌধিত ভাষা, 
সংস্কৃত ভাষা । (এই সংস্কৃত শব হইতে 

কেহ কেহ মনে করেন যে, সংস্কৃত ভাষা 

লোকগ্রচলিত ভাষা ছিল না । লৌকিক 
তাষা সংস্কৃত হইয়! সংস্কৃত ভাষা । লৌকিক 
ভাষ! কথ্য ভাষ|। বিস্তীর্দ দেশের কথ্য 

ভাষা এক হইতে পাঁরে না | এক না হইলেও 

তাঁষ! ছিল। সে ভাষা সাধু ভাষার আকারে 

সংস্কৃত ভাষা ছিল )। 

খনিকর্মে আমার সংস্কার ছিল ন!৷ (প্রথমে | সংস্বান..'ষ্য, ( স*। সংগ্বানমাকৃতৌ মৃত্যো 

অনুভব, পরে সংস্কার, পরে স্মরণ সংস্কারের 

অন্ত নাম ভাবন।)) দ্বিজাতির কর্তব্য 

দশবিধ ব্যাপার, যথা, (১) খ$ুকালে 

গর্ভাধান--গর্ভস্বাপনা) (২) পুংসবন-- 

( কন্তার পরিবর্তে ) পুত্রোৎপাঁদনের উপায়; 

(৩) সীমস্তোন্নয়ন-_বীর-পুরলাভার্থে কেশ- 
বিস্তাসবিশেষ; (8) জাতকর্ম__গ্রসব- 
কালীন কর্ম) (৫) নামকরণ--জীতকের 
নামকরণ ? (৬) অন্নপ্রাশন) (৭) চুড়াকরণ 

| 

সন্গিবেশে টতুপথে_মেঃ)। আকৃতি, 

অবয়ব-সঙ্ঘাত,। এ:--হীরকের সংশ্বান 

(6911), শারীর*সংস্বা্ম (00101701085) 

সন্নিবেশ) দিতি, সঞ্চয়। গাঃ_দরিদ্রের 

স্থান নাই। 

সংআব.'"ষ্য, (স* সংঅব)। শ্রব, শ্রাব; 

সম্পর্ক। 

সংহতি.'*ষ্য, (ন* সংহতি--সজ্বাত, একক্র 

মিলন | তু* সংহতিঃ কার্যসাধিকা )। সহিত 
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প্রঃ-্কবিকঃ, সংহতি বিজয়া জয়! কুবেরে | হি* সবা)। চতুর্থাংশ অধিক এক, প্রঃ-- 

করিয়া! দয়! অন্লদা করিল! অধিষ্ঠান (ভাঃ)। | চৈঃ চ£। সওয়াইয়া, সআইয়া.'"য্য, (সওয়। 

( ইদাানী গ্রামে শুনিতে পাঁওয়! যায় )। +ইয়া )। সওয়া-সন্বপ্ধীয় গণিত। 

সংহার'''ষ্য, (স*)। প্রত্যাকর্ষণ; সংগ্রহ, ৷ সওয়ার..“ষ্য. (ফা* পবার। সং অশ্ববার। 

সঙকর্ষণ ) বিলয়, নাশ । গ্রাচীন বা" চৈঃ চঃ--আসোক়ার )। অঙ্থা- 

সই...ব্য:(স* সথী। স-গ্রা ও* সহী, হি*লহেলী, রোহ, আরোহী। সওয়ারি-"ষ্য. যানাদি 
ম* সয়)। সহচরী, বয়স্ত। | সই-সে্াতিন ; আরোহণ । সওয়ারী...ফ্য. আরোহণযোগ্য 

.“ষ্য. (সহচর শব্দ )। বয়স্তা | (সেঙ্গাতিন : যান, পালকী, (সেতার দেখ)।-_?' সওয়ার- 

দেখ )। সইলা?''সয়ল! দেখ । | যুস্ত; আরোহী আছে যাতে । ঘোড়-সওয়ার 

সই...সহি দেখ। | *খ্ষ্য (ঘোড়া শব্ধ প্রথমে আুনাবতক ছিল)। 

সই..ণ. (সং সহিত ?)। সহিত, সা) গা 27 | ধ | 

জল-সই করা _জলসাঁৎ। ৷ সওয়াল-''যা, (আ" স্থআল)। প্রশ্ন । সওয়াল 

সই...ণ. (স* সদৃশ | সরি দেখ)। অনুরুপ, ' জবার" প্রশ্ন ও উত্তর। 

বথাপরিমিত, গ্রঃ__ছিদ্রে কাঠ সই কর- মক..'সথ দেখ। , 

কাঠ চাচি ছিদ্রের পরিমাণ মতন করা। সকড়ি "'ষা. (স* সঙকর, সঙকার। সঙকারে 

মাপ-সই...মাপ-প্রমীণ। সই-সই "** যত  সন্মার্জন্িৰ পুজিতে-মেঃ| তু* হি স্থকেরনা 

আবস্তক তত পরিমিত। |. শগৃহ মার্জনা করা। ও* সঙকুড়ি। ঢাকায় 

সই..'গ. (স* সহ)। প্রত্যর়সধূপ বসে, যেমন । সকইর_লকরি। হি* সকরা, সকরী)। 

টেক-সই। । অন্না্দির অপবিত্র উচ্ছিষ্ট। € ভাত সকড়ি, 

সইস...ফ্য. (ফাঁ* সাইস)। অঙ্থপাল। সইসি! কিন্তু, লুচী নহে। জল নূন দিয়া পক ব্যঞণ 

'**ষ্য, সইসের কর্ম। সইসী-.-'ণ. সইসের সকড়ি। ও*, নিসকড়ি গ্রসাদ--যে অন্ন" 

যোগ্য, সইস-সম্ব্ধীয়। প্রসাদ নকড়ি নহে, যেমন জগন্নাথদেবের)। 

সওগাৎ..'ষ্য, (তুক্কা সৌগৎ)। উপটৌকন। সকল.'ণ' (ম*। সকল সমগ্র সমস্ততদর্ব_- 

সওদা...ফ্য, (ফা* সৌদা )। কুয়, পণ্য-ুয়, , ইত্যাদি একার্থ-_-অঃ। সকল শব বিশেষণ 

প্রঃ--সওদ| করি বুল বেটা আপণে আপণে : যেমন সকলাং বাঁধাং_-চণ্তী-মাহাত্তে। 

(কবিকঃ), আম! লঙ্গে সওদ। কর না পাবে ! বাঁতেও বিশেষণ । যেমন, সকল মানুষ, 

কপট (কৰিকঃ)। সওদাগর..ঘ্য. (ফা')। সকল গাছ--ফেমন সমস্ত মানুষ, মমন্ত 

সাধু, বহুপপ্যকুয়কারী। সওদাগরি-''য্.: গাছ। (ইদানী নব্য লেখক বিশেষ্য শবের 

বাণিজ্য । সওদাগরী-''গ বাণিজ্াসম্বপ্ধীয়। ৷ পরে গণ সমূহ অর্থে বসাইতেছেন। কিন্ত 

সওদা-পত্র-''ষ্য, (পত্র-সমুহে)। পণ্য: মামুষ-সকল জমি-সকল বা* নহে )। সম, 

বৃযলাদি। পরঃসকল আম।"ফ্য, লমুদ়। ৫: 

সওয়া...ণ. (ব* সপাদ--সপা--সব।-সওয়।। | গাঁছ-সকল (1)। 
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প্র-কাড়ী.'প. (কাড়ী দেখ)। তাল-কীড়ী- 
বিশিষ্ট, যেমন স-কীড়ী ঘর। 

সকাল “'ধ্য, (স*। বিকাল দেখ । ও" সকান্ে 

সধন ''শ, (সহ+ঘন--মেঘ )। মেঘারত, 

| প্রাঃ_গগন লঘন মহী পঙ্কা (বিদ্যাপতি)। 
(২) (ম্থ-ঘন। স দেখ। আসা')। নিরস্তর, 

হি* সবের । লবের-সবেল!)। গ্রাতঃ- 

কাল, প্রঃ--ভাল হৈল আরে বধু আসিল! 

সকাঁলে (ছঞ্ডীঃ)।  সকাঁল-বিকাল... 

ূর্বাহ ও পরাহব। সীঝ-নকাল, সপ]: 

সকাল'"'প্রাতঃ ও সায়ং। সকাল-সকাল । 

'*“্ষথাকালের পূর্বে, শীত্। | 

সকাশ-'"ষ্য. (স*)। নিকট, সমীপ, প্রা 

কৰিকঃ| (€ইদানী অপ্রচলঃ রডের 

ও*তে ৰন্ুপ্রচলঃ)। পু | 

সক্ষম'''ণ, (সঃস্ুক্ষম। কিংবা! অ-ক্ষমের । 

বিপরীত করিয়! সক্ষম । ও*তেও।'স দেখ) : 
সমর্থ। সক্ষমতা.'ফ্য. সামর্থ্য । 

নখ “'ষ্য, (আ' যৌক। ও"তে সৌথ। তু" স 
মৌথ্য )। স্বার্থ, আগ্রহ, অভিলাষ। সখের 

1 

যাতা'''মাত্রা দেখ । 

মখ|-.ষ্য,( স* সথি শবের গ্রথমাঁর একবচনে র 

সখ|)। বয়স্ত, সহচর | স্ত্রী সখী। সখী- : 

সংবাদ 'কৃষ্ণলীলায় গ্রারাধার সব্ীগণের : 

পরস্পর ও ক্কষেের সহিত বাক্যালাপ। | 

সগর, সগল (গ্রা').'ণ (ম* সকল)। সকল, । 

৫$--সগর বচন বহু (বিদ্যাপতি)। র 

সগল্পাদ, সকলাত:."ষ্য, (বোধ হয় সৌগাৎ, 

সওগাৎ )। উপটোৌকন, গুাঃ--সগল্লাদ গজ | 

ঘোট (কৰিকঃ)। বন্ত্রবিশেষ (), গ্রাঃ_- 
সগলাদ বদলে পামরি দিবে (কৰিকঃ), 
পাট নেত ভোট শ্বেত সকলাত কম্বলে | 

ূ 
(চৈতন্যমঙ্গল)। (অপ্রচলঃ) | 

গঃ--গরজয়ে গগনে সঘনে ঘন ঘোর 

(প্রাচীন পদ), ঢাক ঢোল টেমচা সঘনে 
বাজে ঢের (মাঃ)। সঘন.''ধাতৃ, সঘনি-_ 

নিরস্তর গর্জন করি, গ্রঃ_-সঘনে চিকুর-_ 
বিদ্যুৎ গর্জন করে। (পদ্যে)। 

সঙর ''ধাতু' (স" স্মধাতু। আসা* হি* সুমর। 
সোঙর দেখ) সঙরি_ম্মরণ করি। 

সউরা ॥ সঙরণ..ষা, ( স"স্মরণ)। স্বর । 

সঙকীর্ণ, সংকীর্ণ "'৭' ( স*-_সমাকীর্ণ, নকুল, 
মিশ্রুত। বা*তে অর্থান্তর হইয়াছে )। অল্প 

উনুক্তু, অল্প পরিসর, গাঃ-_সঙকীর্ণ স্বান 

(নানা বন্তুব্যাপ্ত বলিয়া সঙকীর্ণ )। 

সঙকীর্তন, সংকীর্তন-..ফ্য. (স*)! দেবতাদি- 
নামোচ্চারণ, গুণাদিকথন ) '(বা'তে) হরি" 
নামাদি কীর্তন, কীর্তন গান। 

সঙকুলান, সংকুগ্ান-“'ফ্য, (বা+। কুল! ধাতু 
দেখ)। পর্যাপ্তি। বিঃ অকুলান। 

সঙডেকত, সংকেত'''ষা, (স*)। স্বাভিপ্রায়- 

বাঞক চেষ্টা, ইসার!; পরিভাষ! | সঙ্ডেকত- 

গৃহ...ঘ্য. (স*)। প্রিয়"মেলনার্থ অবধারিত 
গৃহ । 

সংতান্ত, সংববাস্ত-..ণ. (স*)। প্রাপ্ত, গত; 
সম্বদ্ধীয়। সঙ্বাস্তি-' "নল, (স*)। রৰির 
রাশ্তান্তর-গমন, সঙ্ক্মণ; রবির রাশ্স্তর 

গমন হেতু অন্গকৃল ব্যাপার; সৌর মাসের 
শেষ দিন (ভুলে ), যেমন চৈত্র সংতস্তি 

(বস্ত,তঃ বৈশাখ সভাস্তি)। 
সগ্গ (গ্রা*)."*স্বর্গ। সগ্গ-বাতি-''কাঠিক | সঙ্থা, সংখ্য.''যা, (ম*)। গণনা; এক ছুই 

মাসে আকাশে দীপদান (পিভুলোক উদ্দেশে) তিন ইত্যাদি) (বা'তে ই* 1001967 শব্বের 
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স্পা 
ভুল অনুবাদে ), সংখ্যক ) পর্যায়ের একটা, | সহচর ৰা বয়স্ত। স্ত্রী" সঞ্জিনী। সজজী- 

ক্মানথুসারী অণ্রক। সঙ্খাক, সংখ্যক'-'গ' ূ সাথী...ষ্. (সহচর শন্দ )। সঙ্গী। 

(ম*) কমানুমারী অঞযুন্ত। গাঃ--৫ ! সঙ্গীত. 'ফ্য, (স+বহ্ মিলিত হইয়| গীত, 

সঙ্গাক ভবনে--& অডিকত ভবনে | 00105) মৃত্য গীত বাদ্য একত্রে--০০1- 

সঙ, সং... যা, ( ও" সথআঙা ) হি” সবাজ, ০০:0)। গীভ (ৰা*তে অতিশয়োন্তিতে। তু". 

' স্ুআজ্জা। ম* সোষ্জা । বোধ হয় স* স্বাঙা | সঞ্তী তৰিদ্যা'':50161706 ০1 100310)। 

হইতে )। কৌতুকজনক অভিনয় ; যাত্রা" । গক্ভো--.সঙ্জ দেখ। 

গানের নট বা বৈহাসিক। সং কর|_নট . সঞ্গোপন...ফা, (স*)। সম্যক গোপন। 

সাজা সং দেও্খা_নট আনা। সং সাজা সচকিত-..ণ, (স*। আনাণ)। র্ত, শঙ্কিত 

--নট সাজা । | ঞ/--সাত পাচ অন্গমান সচকিত মনে 

সঞ্জা...ফ্য. (স*)। মিলন, সংসর্গ, গাঃ-সঞ্ডা-] (মাঃ) 7. * 

দোষ) অনুধাবন,প্রঃ-_পথিকের সঙ্জা লইয়া: সচঞ্ল..'ণ. (ঘ্ব* সুচঞ্ল। কিংব। অচঞ্ল 

দস্থ্যু চলিয়াছিল। সঙ্জো'সহবাসে, নিষেধে। স দেখ )। চঞ্ল, প্রঃ--সাত 

মিলনে) সহিত (ম*তেও ), প্রাঃরামের পাঁচ ভাবে রাজা সচঞ্চল চিত (মাঃ )। 

সঞ্জে কথ। ( প্রাচীন বা* সঞ্ে, সচরাচর “যা, ( স সহ+চর+অচর--জজাম 

সনে)। | স্বাবর সহিত--জগৎ। জগৎ শব্ধ উহ 

. অঙ্জাত...ণ. (সং) যুক্তিযুক্ত !-..য্য. (স* ! রাখিয়া বাঁতে ভিন্ন অর্থ দীড়াইয়াছে)। 

সঙ্জাতি)। মিলন) গীয়ক্ের গানের জগৎ্।-ব্য, জগতে, এমন বখ 

_সঞ্জ যন্ত্রবাদ্যের অন্ুগমন। সঞ্জাতি'"" ূ সচরাচর শোনা যাঁয় না--জ্গতে পৃথিবীতে; 

ব্য. (স*) মিলন) সংসর্গ, গুঃ-জকী : ইহা হইতে, প্রায়শঃ, প্রায় (নদীয়ায় অধিক 

সঙ্গতি চণ্ডীদান গতি (চণ্ডীঃ)) যুক্তি- | গরচলঃ), প্রঃ--"সচরাচর কোন নায়ক 

ন্তৃতা; সংক্গান) (বাঁ*তে) অর্থসংস্থান ঝানায়িকা অথবা উভয়ই অবলদ্বন করিয়! 

(অর্থ-সঞ্জাতি হইতে, প্রঃকিছু সঙ্জাতি | কাব্য রচন! হইয়া থাকে। পু 

নাই--মর্থ দঞ্য় নাই। সঙ্জীতিপন্ন:*:৭. রা; ৭, (অচল শবের বিপরীত অর্থ দিতে 

' ধনবান্। গিয়া সচল। কিংবা! সুচল। আসা')। 

স্ভাম.''ষ্য, (সং )। মিলন? সন্তভোগ। চল, যাহা চলিতেছে 

সঞ্জাতি..'ষ্য. (সাঞ্জাত, সেঞসাত দেখ। | সচান'''শ্েন দেখ। 

সঙ্গতি হইতে )। মিলন, প৫--প্রেম | সচ্ছল'''ণ, (স সত্শীল--বিদ্যমানত! শীল 

সঞ্জাতি (বিদ্যাপতি )। যাহার। ইহা হইতে )। সঞযয়শীল, . অর্থ 

সঙ্জগিন্.'ণ. ( ফাঁ+ )। গুবুতর, কঠিন, 
81 বান্। 8 সচ্ছল অবস্বা। সচ্ছলতা 

সঃ কাজ, মকদ্দম। 1-.'ষ্য' বন্দুকের ছোরা। ,*ষ্য. (সচ্ছল+সৎ তা)। দিন-নির্বাহ 

সী... (স* সঙ্জীন্)। সহচর, প্রি | যোগ্য অবর্থা। নিঃ_সচছল, অস্ত! 
। 



[ ৮৮৯ ] 

হ্যা 

সঞ্জনী...ফ্য. (স* ঁজন-_আত্মীয়, স্্ী)। সধী। | সঞ্জান.**শ্যেন দেখ। (৩* বগা) 
সম্বোধন সনি । (পদ্যে )। গ্রঃ-কৰিকঃ। 

সঙগাগ-'প. ( স* সুজাগ্রত ? স+বাঁ*জাগা 1 সঞ্ার..'ষ্য, (স*)। গমন, গ্রঃ--বায়র 

ও* সজাগ, আসা* সজাগর)। সুজাগ্রত। | নঞ্টার নাই) বিস্তার, এঃ_-সীড়াশতে 
সজাগ ঘুম'''যে ঘুম অল্প শবেই ভাঙ্গিয়৷ : টানে গুণ! নিরূপণ স্থতার সঞ্চার (কবিকঃ)- 

যাঁয়। সুত্রতুল্য সরু বিস্তার যার।..'ধাতু, সঞ্চারি 

সজ্গাতি, সজাতীয়-''গ (স+)। একজাতি) ; --গমন, সঞ্জরথ করি। (পদো)। সঞ্ধারী 
সদৃশ । '"'গ, (স*)। সঞ্জরণনীল, অস্থায়ী । (গান 

সজারু। সেজাবু''ষ্য, ( সং ছেদ্াঁর। ছেদ্ার-  দেখ)। রী 

সেজার, সেঞজারু। হি” সে, সাহী। ম* দাগ । সঞ্জাত..ফা. (স* দঞ্জন-__বশ্ধন, সঙ্ঘটন। 
সালনর-.-দ* শল্য শল্পকী। ও, ড্র ইহা হইতে )। সঙ্জা। সঞ্জাতে..'সর্জো, 
সাওতালী হইতে )। কৃৎ্দস্তী বর্গের শল্যদেহ ূ প্রঃ চৈতন্যমঙ্গল। ( অপ্রচলঃ )। 

গ্রানীবিশেষ (87৩ 9৩7৪থ1 9010077৩, : সঞ্জাব-..ফ্য. (ফা' সন্জাফ )। কাপড়ের পাড়ি, 
1775110 57৫9157819)। কটিদেশের ; কাপড়ের কিনারার নীচের পটা। 
শল্য স্বঃল। দিবাভাগে গর্তে থাকে। ! সঞুক (গ্রা*)...ফা. (স* সংযুগ দেখ ।)। 
উদ্ভিদ ও ফল খাইয়| বাচে। প্রাঃ-বানর : মংযোগ, আয়োজন, গ্রঃ--বিবাহের সঞ্জুক 
ভালুক গরু ছাগল শজারু। বরাহ কুকুর! করা । সাঁজ-সঞ্ুক...সজ্জা ও সংযোগ । 
ভেড়া খটাম সঙ্গার (ভাঃ)। (ছুই বার! সঞ্জে, সঞ্চে (গ্রা* )."'ফা, স্ধা | (ও সঞ্জ)। 
সজারু কেন? মুদ্রাকর-দোষে 1)  মট্-বা, (স* সপদ্দ। চট দেখ)। চট, 

সজিল...ণ. (স* সঙ্জিত)। আয়োজিত, | তৎক্ষণাৎ । 
প্রঃ_টাকার সজিল হইবে। | সট্কনা.'য্য, (স' সরক__পথ+না 1)। রেখা, 

সঞকে.“বা, (সঙ্গ দেখ )। সঙ্গে, গা | খু রেখা, এাঃ--এই সট্কনায় স্কৃতা ধর। 
অপরদে আন সঞ্ঞে (জ্ঞানদাস )--অন্য | সট্কা.."ষা. (স* সরক_-পথ )। গুড়গুড়িং 

সঙ্জে। (প্রাচীন বা*)। ধুর্খী আমিবার পথ বা নল।'.'ধাতু, 
স.''ষা. (স* সন্ধি। ও" সঞা_চিহু, আসা" ৷ (হিৎ সরক, মরক! ধাতু_পথ হইতে সর1)। 

সাচ)। সন্ধি, প্রাঃ-যাঁর যে হস্তপদ : সটকাই--পলায়ন করি, গঃ--চোর সট্কা- 

লাগে মঞ্চে সঞ্চ (কবিকঃ)। ( অপ্রচলঃ )। ৃ ইয়াছে পথ ধরিয়াছে। সট্কান|। 

সঞ্চয়... ( স* ) | সংগ্রহ; অর্থ- : সট্ক! .'যা, (সট+করে যে। সট্ দেখ )। 

সংস্থান । । মাছ ধরিবার উপায়বিশেষ। কঞ্টিতে দোড়ী 

সর "ধাতু, (স* সম্্+চর ধাতু )। সঞ্জরি-_. বশড়ী বাঁধ! হইয়া গজ আটকাইয়| 

ধাই, চলি, প্রঃ-স্যাযু ন! সঞ্চরে (ভাঃ)। ূ ধনুর আকারে বাঁকান! থাকে । মাছ খাইলে 

সওয়া। (স* সঞ্চর, সঞ্ঁরগ)। কাটা ও দোড়ী সট্ করিয়া লাফাইয়। উঠে। 
1 ১১২ 
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সটান... (স--সহ+-টান,কিংব সু-টান )।  সড়সড়ি-*'যা. ( স* স্ ধাডুহইতে )। .নীরস 

টানযুক্ত, টানি! লা, াঃ--সটান লম্বা, অসংহৃত ব্যঞ্জন, চড় উড়ি। 
সটান দৌড়_দীর্ঘ দৌড়। ৃ সড়া"''শড় ধাতু দেখ। 

সটাক...গ. (স* সহ+-টীক। হি* ও* ম*)। | সড়াক্..ব্য, (সট:করিয়া )। সট. করিয়া 
টাক! মস্তবাযুন্ত। ঝত। 

সঠিক... (সঠিক | বেঠিক শবের ৰিপরীত)। : সত (শ্রী*).'খ. সমস্ত, গ্ুঃ--সত বছর। 

সুনিশ্চিত, গাঃ--সঃ সংবাদ । সৎকার".'ফ্য, ( স*)। সমাদর, পূজা, পাঃ-- 

সড়...ব্য. (সাট দেখ। হি" সট্, সা)! অতিথি-সৎকার ; শবদাহাদি কর্ম, প্রঃ 

বোধ হয় সলা হইতে)। পরামর্শ, | মৃতের সকার । 

সঙেকত | সৎ পো, বেটা, মা'''সতীন দেখ । 

সড়ক-.'যা. (স* সরক। সরক অচ্ছিনাব্বগ* : সততা'''য্য. ( বা*। স+ সৎ+-ত1:-সত্ত।)। 

পড্ত্তৌী--মেঃ)। দীর্ঘ রাজপথ। সাধুত। | 

সড় গড়... ( স* স্থ ধাতু গতি, গৃহ ধাতু; সত্ব, (গ্রা” সতের, )-"'ফ্য ৭. লে" সপ্তদশ) 

গ্রহণ ? ষ* সারোৌগত 1)। অত্যন্ত, সবি- | সাত অধিক দশ সধ্যা,মঙ্খ্যক। ১৭। 

শেষ গতিশীল, প্রঃ--লেখা সড়গড় করা, সতরষ্, সতরই..-ফ্য, মাসের সপ্ুদশ দিন। 

কলে দৌঁড়ী চলিতে চলিতে সড়তগড় সতর "'' (ন* সতর্ক)। সতর্ক, জাগ্রত। 

হইয়াছে। সড়গড়ানি। (২) (স* সন্ধর)। ত্বরাধুত্। 

সড়গু.''শড়ভা! দেখ। ৮ ৷ সতরঞ্জ-''শতরঞ দেখ। 

সড়-সড়.'.বা. (স* স্থ ধাতু গতি। সর্ঃসর ৷ সতা'* সতীন দেখ । 

দেখ)। বেগে, প্রঃ--সাপ সড়৩সড় | সতাই..'ব্য (সতীন দেখ। সৎ++আই-_মা)। 

করিয়া চলিয়! গেল (স* কপ ধাতু গতি)। : বিমাতা। 

লোমাঞ্চনে, শ্পর্শকানে, কুতকুতানি, গঃ-- | সতী-'ব্য. (স* সৎ স্ত্রী')। সাধবী স্ত্রী; 

পায়ের তলায় হাত দিলে সড়ত্সড় করে। | মৃত পতির সহমৃতা। প্রঃ--নগনিকু্ড, জালি 

সড়-দড়নি। সিড়ংলিড়,...ব্য, মহ | রতি সতী হৈতে চায় (ভাঃ)। সতী-সাধবী 

সপর্শক্ঞাঁনে, শীতবোধে, প্রঃ-শীতে গা | “**ষা- (সৎ। সহচর শব্ব )। সতী। সতীত্ব 

পিড় -সিড় করে? সিড়লিড়ানি। বড়] শষ্য (স*)। পাতিব্রত্য। 

সুড়-*বা, জতি মন্দ বেগে, ক্ষুদ্র বস্তুর | সতীন, সতিনী,সতা...ষ্য. (স* সগত্ধী। আদা" 

নিঃশন পলায়নে, ক্ষুদ্র বন্ধু ত্বারা স্পর্শাহ্- | সতিনী, ও* সউতুণী/হি' সৌতীন,ম* সবত)। 

ভবে, গ্রঃ--গায়ে পিপিড়া চড়িলে গাঁ! সপত্বী, প্রঃ--তাহে সতীনের আল! কত বা 

&.সনুড়তড় করে। সুড়-সুড়ানি। স্থড়-সুড়ি সহিবে বাল|, পরিতাপে হয়ে গে কালী 

“তর বন দ্বার! স্পর্শ, কৃতু-কুত্, প্রঃ (কবিকঃ), কি কব ছুঃখের কথা গঙ্গা নামে 

পায়ে নুড়ি দেওয়া । তার সতা্থামী যাঁর ধরেন মন্যকে (কবকঠ, 
॥ 
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গঞ্জ! নামে সত| তার তঃজ এমনি (ভাঃ)। 
সতীন ঝী; পো.''দপত্ধীর কন্তা, পুত্র । সং" 
পো, সৎ-বেটা..“সগত্ীর পুন্ধ। সৎজামাই 
..*দপরীর জামাতা । সৎমা. মাতার সপত্বী, 

বিমাতা। দৃষ্টান্ত, সতীনের বাটিতে গু 

গুলিয়া খাওয়া--দতীনের বাটি অপবিত্র 

অর্বাচীন)। মুসলমান পীরধিশেষ কালে 
নারায়ণবূপে কল্পিত হইয়াছেন । 

সদগোপ'''ষ্য, (সৎ-সক্ষবর্মী গোপ?1)। 
জাতিবিশেষ। 

সদত (গ্রী*)."*ব্য. (স* সতত) সর্বদা, 

গঃ--প্রমদা-বন্ধন সংসারেরি,প্রমদ। আকর 
করিবার অভিপ্রায়ে নিজে তাহাতে বিষ্ঠা আহলাদেরি, সবতে রাখহ দুযত্ধে তায় সুরত 
পর্যস্ত তক্ষণে প্রবৃত্তি, এমন দ্বেষ। গ্রায় (ভাঃ রসমঞ্জরী )। 

সতী-মা...ফ্য, (স* সতী--ছূর্গা)। কত-ভজার | সদন...য্য, (স*)। গৃহ? সমীপ, গরঃ_ 
এক আধুনিক শাখা। নারদ সদনে কহিলা!। 

পতেজ...%. (স* সতেজঃ।' ফাণতেও )। । সদর. 'প. (আ')। প্রধান; বান্ত, খামা নহে। 
বলবান্, তাজ । সদর দেওয়ানী আদালৎ',সর্বোচ্চ বিচাঁরা. 

সত্তরি, সত্তর'''ষ্য. গণ ( স* সপ্ততি )। সাত-গুখ 

দশ সংখ্যা,-সংখ্যক ) ৭০ | 

সতের (গ্রীণ ) 

সত্য, (গ্রা' সতি )..'ষা, (স*। সত্যং কতে 

লয়, এখন হাইকোর্ট । সদর দরজা..*খিড়কী 
নছে। সদর জমা..'গভর্ণমেণ্টের নিকট যে 

কর একা-এক দিতে হয়। সদরআল!...এখন- 

চ শপথে তথ্যে--মেঃ)। আদি যুগ কাল। 

শপথ, প্রঃ-_সত্য করা) তথ্য, অমিথ্যা, 
প্রঃ--দত্য উদ্ধার করা; লোক (ভুবন) 

বিশেষ ।..'প. যথার্থ প্রাঃ-স! সত্য 
কথ! কহিবে। ব্রি'সত্য করা-_-( তু" স 

সত্যঙকার )। সত্য পত্য সত্য তিনবার 

বলা» তিনবার শপথ করা । এক বার 

বলিলে মনে ন! থাকিতে পারে, ছুই বারেও 

সনেহ থাকিতে পারে, তিন বারে মনে 

থাকার কথ| | সত্য-মিথ্যা. “ষ্য. (লঃ। 

গ্রতিচর শব )। সত্য ও মিথ্যা, সত্য 

কিংবা মিথ্যা । সত্য-'*্ৰ্য, (সৎ সত্যম্)। 

স্বাকারে নিশ্টয়ে, াঃ--সত্য বটে) গ্রে 
প্রঃ-_মত্, তুমি কি যাইবে? সত্যত! 
'“ষ্য. (দ*। আধুনিক রচিত )। সত্য, 
সত্তা, যথার্থত।। সত্য*নারায়ণ.'.ব্য, (হ:। 

1 

'সতর দেখ । র 

ূ 
কার সবজজ.। সদ্দর-আমীন ''এখনকার 

মুন্সফ.। সদর ''ষা. বহির্বাটী, অন্দর নহে 
গ্রধান নগর; বহিংপৃষ্ঠ। সদর-অনার-..য্য, 

(প্রতিচর শক)। বহিঃ ও অস্তঃ ভাগ বা! পৃষ্টা 
সদ! ''ব্য. (স*)। সর্বদ!। সদা-সর্বদ1..'বা 

(স। সহচর শব )। সর্বদা । সদাতন ..ণ. 

(স*)। চিরস্থায়ী, শাশ্বত, গাঃ-_সেন কন 

সদাতন সখ! মোর প্রভূ ( মাঃ)) সতত, 

পাঃ__গুরুর গঞ্জন সহি সদাতন (চণ্ডীঃ)। 

সদাব্রত ''ষ্য, (সদা-্দান-্রত 1 বোধ হয়, 

সত্তত্রত )। আশ্রয়-ভোজ/-দানরূপ পুণ্যজনক 

কর্ম। সদাশিব..'ষা, (স* সদাশিৰ )। 

সর্বদা সুখী) মহাদেব । 

সদিয়াল-.'ষ্য, (স* দাদি+বা' আল? তু? 

সাজোয়াল)। পূর্বকালে যে রাজস্ব আদায়: 

করিয়া! খাটোয়ালকে দিত, প্রঃ--ভাঃ। 

( অগ্রচলঃ)। 
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সন...ফ্য.( আ* | ফা* সাল)। বৎসর, গ্রঃ-- : সম্তপন, সস্তপ্লন প্রা) “ব্য (কেহ কেহ সং 

তিন সন বই দিও কর (কৰিকঃ); অব্ধ। 

সন তারিখ...বৎসর ও দ্বিবস। সন ১৩২১ 

সাল..'( সন ও সাল ছুই'ই লেখ। অনা- 

বন্তক )। কিস্ত। সন" বাঙ্ালা সন, 

বঙ্গা। ইহা মুলে হিজরী সন। মক্কা: 

হইতে মদ্দিনায় মহল্সদের পলায়নকাঁল হইতে 

হিজরী সন। আকবর বাদশাহ হিজরী সন 

হইতে বাঞালসন (অধ) গ্রবর্ত করেন ্ 

তাহীর সময়ে হিজরী বে সন হইয়াছিল, 

সন্ধর্পণ মনে করেন। কিন্তু সং সম্তর্পণ-_ 

সম্যক তৃপ্তি) ন্তপম--সাধবানতা | বৈদ্য- 

শীন্তে লঙ্ঘনের বিপরীত অস্তর্পণ, দেহের 
তৃপ্তি সাধন। তু* চৈঃ চঃ--করে গ্রুর 
সম্তর্পণ ৷ স* সম্ত--ছুই হাত জোড় করিয় 

বিস্তার । সম্তপাণি হইতে 1? বোধ হয়, সন্ত 

_-নৎ, সাঁধু,1+পণ-ব্যবহার । সাধুজনোচিত 

ব্যবহার। সন্ভপণ শব্ধ অশুদ্ধ মনে করিয়া 

শুদ্ধ করিতে গিয়া সন্তর্পণ)। ধীরতা, 

তদনস্তর বর্ষে বর্ষে ১০1১১ দিন বাড়িয়া! সাবধানত]। 

বাঞ্জালা মন অপেক্ষ৷ হিজরী সন বাঁড়িয়! । সন্তল...সস্তোল.ধাতু দেখ। 

গিয়াছে । হিজরী সন চান্দ্র ব্সর (৩৫৪ ৷ সম্তান-."ষা, (স*। সন্তান, সম্ততি-বংশ,_. 

দিন), বাঙ্গালা সন সৌর বৎসর (৩৬৫1০! অঃ) সম্তানঃ সস্ততৌ গোত্রে শ্য্দপতো 

দিন)। ইসবী সন...ঈশ| জিশুর সন, মুরদ্র/মে-মে£)। অপত্য, পুক্-কষ্ঠা। 

ংরেজী সন। ফঙলী সন ''ফনল দেখ। : সস্তান-সত্ততি-''ষ্য. (স*। সহচর শষ )। 

. সনদ, সনন..ষয, (আ* সনদ )। শাসনপত্র, | পুক্রকন্া। (সন্ততি_-কেবল কন্তা নহে)। 

 উপাধি-পত্র। সনদী..'ণ. বিশ্বস্ত । ! পুন্ত-সম্তান, কন্ঠ-সস্তান:"*পুত্রবূপ সন্তান, 

সনান্ত-. 'ষ্য. (ফাঁ* যনাখ্ভ্)। অভিজ্ঞান। ৃ কন্ঠার্প সন্তান। নিঃসস্তান'''গ, (স')। 

আসামী সনান্ত করা-_-আদামী দেখিয়।. অপত্যহীন। 

চেন! (আদাঃ)। সস্তোক..'ষ্য, (স+* সন্তোষ হইতে। সন্তোষ 

সনি-'ষ্ (স* নুনু) ুগ্াগাদি বর্গের | শব্ষের এক অর্বাচীন অর্থ, বৃদ্ধাষ্ঠ ও 

ফলপ্রন্থ পুষ্প, জালী | তর্জনী। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বার চিহ্ু, টুংরেজী 

যেমন ১)01010-11001683100 1 হি* সস্ভতোথ 

সমর্পণ, ছাড়িয়। দেওয়া, ধেন দাঁগ 

মারিয়া পরিত্যাগ | ও* সন্তক--জাতি ও 

ব্যবপায়হ্থচক মুদ্রা । প্রত্যেক জাতির 

প্রত্যেক রাজার এক এক সন্তক আছে। 

যেমন, মযুরতঞ্জের রাজার সম্তক ময়ুর, 

ব্রাহ্মণের কুশবটু, বৈষবের মালা ক্ষতিয়ের 

কাটারী কিংবা ধন্থুক, করণের (কায়স্ের 

লেখনী, ক্লয়কের মই, নাপিতের সুর, 

1 

সনে-.ব্য. (সঙ্গ, সঞ্ে দেখ )। সঙ্গ, | 

পঃ--যুক্তি কৈল গরিব থার সনে (কৰিক2)। 

(প্রাচীন বাণ অদ্াপি পূর্ববঙ্জে)। ৰ 

সন্জা, সন্বা, সন্ঝে (খাণ---ফা, (স* সধধ্যা। 

ও* সঞ্জ)। সায়ংসপ্ধা!। সন্বা। সন্ঝে | 

দেওয়া, দেখানা-__সম্ধ্যাকালে গৃছে দীপ 

£ জাল! । 
| 

সস্ত..'ষ্য. (স* দৎ-স্বহ্ুবচনে সম্ত। আসা' ৰ 

ও* হি” ম* )। সাঁধু, পুণ্যাতব।। ূ 
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ছুতারের মুগুর,ণকীমারের ছুরী, ময়রার চাু | সন্দেশ.” যা. (স')। বার্তা, পঃ__-রহত বিদেস 
সেকরার নিত্তি, ইত্যাদি। 

দেয়। নারীর অঙ্গারী-মুক্রিক! আঁক! হয়। 
বঙ্জদেশে সকল জাতির পক্ষে এক ঢের! 

চিন্ন। 'দ* হীরা হইতে টের; আকার এই 
+, অর্থাৎ বজ্ত চিনু। হীরার অঞ্জরী হইতে | 

এই টের) কিংবা! বঙ্-রত্ব অর্থাং হীরা 

তবশাঙ্জরে ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া গ্রাসিদ্ধ। 
তাহ! হইলে ঢেরা-চিহ্ন স্বীকার করিয়া! সকল 

বজাদেশে: 
নিরক্ষর লোকে দলিল-পত্রে ঢের! লেখে, 
ওড়িশা নিজের সম্তক লেখে । দলিলকর্তা। 
লিখিতে জানিলেও নিজের নাম লিখিয়া ; 

সন্তক আঁকিয়া দেক্স। যথা, এ( এই) 
কুশবটু সম্তভক [অমুক] মিশ্রর্কর সম্মত 

ইহা লিখিয়া কুশবটু-_কুশীঞ্গুরীয় আঁকিয়া 

সন্দেশ না পাঠয়সি--বিদেশে থাক, বার্ত। 
পাঠাইতেছ না; আদেশ। (২) কুটুষের 
বার্তা আনিতে দুত যে মিষ্টায় লইয়া যায়। 
ইহা হইতে চিনী ও নারিকেল-কোরা দিয়! 
প্রস্ত ত মিষ্টান, (তত্ব দেখ),প্রঃ--কবিকঃ, 

এক দিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া! । বাট! 

ভরি দিঞা বলে খাও ত বষিয়!॥ (চৈ: 
চঃ); আগে গিয়ে বাজারে সন্দেশ কিনে 

দিবে (মাঃ)। সন্দেশ অর্থে পূর্বকালে 
নারিকেল-সন্দেশ ছিল। কারণ এই সন্দেশ 

দুতের স্পর্শে অপবিত্র হইত না। অল্প দিন 

হইতে ছেনার সন্দেশ হইতেছে । পরিহাসে, 

সন্দেশের খোষা ছাড়াইয়। খাওয়1--এত 

সৌখিন! 
জাতি ব্রহ্মণান্থগত্য প্রকাশ করিয়! থাকে৷ সধ্ধান...যা, (স*। সধ্ধানং স্তাদভিষবে তথ! 
সস্তোক শব্ধ কৃতিবাসের আত্মৰিবরণে আছে, 

যথ|, সন্তুষ্ট হইয়। রাজ। দিলেন সন্তোক। 

সন্বষ্ট হইয়া স্বীয় মুদ্র। অঙিকত করিয়া ূ 

প্রশংসাপত্র দ্িলেন। ইহাই সঙ্গত অর্থ। 

সস্তোক শব্ধ বাঁ*তে অগ্রচলঃ হইয়াছে। 

সস্তোল''"ধাতু, (স* সম্-তুল ধাতু । ও" | 

সম্ত,ন্।-_-আধ ভাজা ব্যঞন। কিন্ত স* সম্ 
তুল ধাতুর অর্থ সমাক তৌল করা) সন্ভোলি। 
_্বত তৈলাদিতে ঈষৎ তাজি। সন্তোলা॥ | 
(হি'তে কষা )। সীতলা দেখ। 

মন্তোষ''ষ্য. (স)। তৃপ্তি, আহ্লাদ | বা'তে 
গ'ও হয়, যথা, আমি তোমার কথায় ৃ 

সস্ভতোষ হইলাম--সস্তোধিত। 

সন্দ-''ষ্য.( স* সনোহ। ও*)। সন্দেহ। 

সনারস..'ষ্য. (ছি* সন্দোরস, সন্ত্রাস)। চন্দরস 
দেখ। 

1 

সঙ্ঘটনেইপি-_মেঃ| সন্ধীয়তে সন্ধানং 

মদ্যনজ্জীকরণমিতি কেচিৎ-_-অঃ টীঃ। পরে 

অন্তান্ অর্থ আসিয়াছে )। মদ্য নিমিত্ত 

আবশ্তক দ্রব্যাদি যোগ, অভিষব (6917 
[06100801020 )) ধনুতে বাণ যোজন।) 

অন্বেষণ । সধ্ধান-স্ুলুক (গ্রাণ)'"( শ্লোক? 

বাণ যোজনার মন্ত্র? বোধ হয় সম্ধান-সুরাগ 

অপভ্রংশে। ইহাতে সহচর শব হয়)। 

উপায়) কর্মকৌশল। সধ্ধানী-"ষা, 
(সণ্ধান+ঈ)। অস্ত্েষণে দক্ষ যে। খর- 
সন্ধানী..'ষা, ঘরের বৃতাত্ত জানে যে। ঘর- 

সপ্ধানে রাঁৰণ নষ্..'গৃঁহের ছিত্জ গ্রকাশ 

হেতু। | 
 অখিগুজা-এয, (স*)। শারদীয় ছূগপজায - 

অন্তর্গত তৃতীয় পুজা! যাহ! অষ্টমী নবমী 

| তিথির সম্থিসময়ে (বন্ধুতঃ মহাষ্টমীতে ) 
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কর্তব্য। সশ্ধিপূজার পাঠা'''এই পুজার 
ছাগ বলিদান অষ্টমী ও নবমী তিথির সশ্ধি 

-সংযোগ-সময়ে করিতে হয়। এ কারণ 

পূর্ব হুইতে বলিদানের সমস্ত আয়োজন 
করিতে হয়। লক্ষণীয়, বধ্য হইবার নিমিত : 

প্রস্তুত, থাকা । 

সন্ধা. ""ষ্য. (স")। দিবারাক্রির সংযোগ-সময়, 

এই লময়ের ছুই দগপ্ডকাল) দিনান্তকাল) 

দিনারস্ত, মধ্য, দিনাস্তকাল) এই তিন 

স্যার দেবোপাসন|) সত্য ত্রেত। দ্বাপর 

কলি এই চারি যুগারস্তের পূর্ববর্তী কলাল। 
কথায়, এই ত কলির সপ্ধ্য '*দ্বাপর যুগ্ন 

শেষ এবং কলির আরম্ভ, পরে সমস্ত কলি: 

বুগ যখন পাপ চতুষ্পাদ হইবার' আছে। : 
সধ্াঁআইহিক'.“ষ্য. (স*। সহচর শব )। 

সপ্ধা- সম্ধয। উপাসন! ও আহ্িককুত্য। 

বন্দন! '“ষা, (স* )। শ্রাতঃ ও সায়ংকালে 

কর্তব্য দেব-বন্দন!। সণ্ধা করা--সধ্থ্য 

উপাসনা করা । ত্রিসধ্ধ।'' 

সায়ং। তিন সধ্যা..'ত্রিসখ্থ্। 

আব্বাসী-লাল ফুল )। 

সন্ন..'ণ. (স”)। বিমর্ষ, ব্যাকুল, গ্ঃ-পন্ন 

'প্রাতঠ। মধ্যাহু, 

কাল। 

সধ্ধ্যামণি..*কৃষ্ষকেলি পুণ্প (আ' গুল-ই 

গোরুর সম্নিপাত রোগ তিন শ্রকার। (১) 

চোর! সন্নিপাত-_হুঠাৎ পেট ছুলিয়৷ মরা; 
(২) চোয়ালিয়া! সন্নিপাত-_হমুগ্রহ) (৩) 

দগড়! সন্নিপাত-_মলমুত্র রোধ । 
সন্নযান..'যা. (স*)। কাম্য কর্ম ত্যাগ, সংদার 

ত্যাগ ; দেহত্যাগ ; (ইহ। হইতে) মৃত্যুকারক 

রোগবিশেষ (9000153:5 )। এই রোগ 

হঠাৎ উপস্থিত ভইয়। চৈতন্ভ লোপ করে। 

সন্্যাসী'''যা, (স* সম্নযামিন্)। সন্্যাস- 
ধর্মবিশিষ্ট ; গৃহাদি ত্যাগ করিয়া মুন্তিত- 
মস্তক গৈরিক-কৌপীনাচ্ছাদন 'দ্-কম. 
গুলুধারী। ভিক্ষাবৃত্তি হইয়! নির্জনে কিংব 
তীর্থে ধিনি ঈশ্বর আরাধন। করেন। (২) 

চৈত্র মাসে শিবোৎসবে সন্্যাস ধর্মাবন্থী। 

ইহার! শিব-সন্নাসী, শিবের গাজনের 

সন্যাসী | ত্রিলশ্্যা ও রাতে স্নান, 

হবিষ্যান-ভোজন,  উত্তরীয়-দখ-ধারণ, 
ইত্জিয-সংষম ও শিবের আরাধনা করিয়া 

গাঁজন বা ব্রত-শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন 

করে। * মূল সন্নযাদী'''গাজনের সঙ্ন্যাসীর 
মধ্যে ধিনি প্রধান। গাজনিয়! সন্যাসী-"' 

গাজনে যাহারা সন্ন্যানী হইয়াছে। দৃষ্টান্ত, 
অনেক সন্ন্যাদীতে গাজন নষ্''*ভুনেক 

হইয়! বেড়াইতেছে। হইলে শিধি-ব্যবস্থা! ঠিক থাঁকে না। 

সন্না...ফ্য, (স* সন্নাহ__-অঙ্জাত্রাণ 1 স* | সম্মত..'প, (সং সন্মত। আদা* হি* ও ম)। 

সন্দংশ)। ছোট চিমট। ূ সম্মত। সম্মতি... (স* সম্মতি )। 

সন্গিপাত .'ফ্য. (স*__ সম্যক পতন মরণ, মেলন। | সম্তি, ্বীকার। 

ইহা হইতে বৈদ্যশান্তে )। বায়ু পিত্ত কফ সম্মান... (সং সঙ্গান। কিস্তু, আপা" ও, 

এককালে কুপিত হইলে রোগের যে লক্ষণ | হি* ম* বাঁ* সকল ভাষাতেই সম্মান। স' 

গ্রকাশ পায় (০০719) তন্জ্া মোহ প্রলাপ | সমান." সম্মান অন্ত শষ) সম্মান, 8 

কাস স্বাদ অনুচি ভ্রম ইত্যাদি লক্ষণ। [ ক্কততিঃ চৈঃ চঃ (অধুনা গর) মান'সাান 

লনলিপাত-জর...ব্য, (স)। জ্রিদোষজ জর। ] ...য্য. (ষহটর শব্ধ )। সন্মান । 

1 
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সম্ুখ-.'যা. ( স* সম্মুখ । কিন্তু, সম্মান শের 
মতন সব তাষাতেই গ্রচলঃ)। সন্ুখ। 

সপ, ঈপ-''ষ্য. শপ, শপ দেখ । (ও* সপ)। 
নপ..'ধাতৃ, (স* সম্+অর্পধ হইতে )। মপি 

-সসম্যক প্রকারে দান; স্বাপন করি, 

গ্রঃহাতে হাতে দপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত । 

ঈপা। দঁপা'''ধাতু, (সপ ধাতু আস্তে )। 
সপাঁন! ॥ 

সপক্ষ-''ণ. (* )। পাখা-বিশিষ্ট ) এক-পক্ষা- 
বলম্বী; অনুকুল ।:*ব্য. নিজ পক্ষ, সিজের 

দিক। সপক্ষতা..'যা, (সঃ )। আম্মুকুল্য। 
সগ্-সপ.''ব্য. (সং স্থপ ধাতু গতি। তু 

ঝপ্ঝপ )। দ্রুতগতির অন্ুকারে, প্রাঃ 
তাত্,[ডাইল মাখিয়। সপ-সপ করিয়! 

থাওয়!.. "ধাতু, সপ্ সপি-_-সপ্সপ করিয়া 

শেষ করি, গ্ঃ_পায়স-পয়োধি সপ্সপিয়। 
(ভাঃ)। গপ্.সপা, সপ্.সপানি। সপ্-সগ! 
'**গ, ডরব-পদার্থের মিশ্রণ হেতু সপ্-দপ 

করিয়। ভোজন-যোগ্য, গ্র*--ডাইল-নপ্- 
সপ! ভাত। সপা-সপ.''ব্য দ্র,জ্গলাধঃ- 

করণ, প্রঃ--সপা-দপ খাইয়! ফেলা। 

দপাৎ। সপান্''*ব্, (স* সপ ধাতু গতি। 

সপ্আত, আস--শবে )। নমনীয় যষ্ি 
ইত্যাদির আঘাতজনিত সপ্ শবে । 

সপেটা'''ষয. (ই* 98০9)। বকুলাদি 
বর্গের তরুবিশেষের ( 40153 380065 ) 

ফল। গাছ বিদেশী, জামেকা দ্বীপের 
ইদানী উদ্যানে হইতেছে। সুন্দর সুস্রী 

গাছ, বকুলের তুল্য। ফল মাংসল স্বাছু, 

গাত্র খর-খদিরবর্ণ। ' 

সপ্ত-''ণ. (স* সুপ্তন্)। সাত। (তরি, পঞ্চ, 

নব তুল্য বছু লগ্তক আছে)। সপ্তাঞ্জ... 
? 

স্পা ীশী শী পল শপ পাশপাশি পিপাসা পাশাপাশি শশা শশী ্পীশীশশ টে শশী শাটার শিিশীিীীঁিঁি তাঁিশা িিিটাা্্্াশাশীঁটীী 

যা. (স*)। রাজ্যের সাত অজ্তী, যথা, 

স্বামী অমাত্য সুহৃদ কোশ গা ছর্গ বল। 
সপ্তাঙ্ব''যা. (স?)। হৃর্য। সপ্তাহ..ঘ্য. 
(স')। সাত বার কাল। সপ্তব্ষি-.'ষ্য. (দ*)। 
সাত খষি, যথা) মরীচি অত্রি অক্তিরা 

পুলস্তা গুলহ কৃতু বসিষ্ঠ; এই নামের 
সাত তার, সাতভেয়ে (ধরা 008)01)। 

স্দ্বীপ...ষ্য. (স*)। পৃথিবীর সাত 
তাগ। মেরু পৰত বেষ্টন '্করিয়। এই সাত 

ভাগ। মধ্যে জনুত্বীপ, যাহাতে ভারতবর্ষ 

আছে। সপ্ত-ধাতৃ'''ষ্য, (স*)। দেহের 

সপ্ত সবল ভাগ, যথা, রস রন্তমাংস মে? 

অস্থি মজ্জ। শুকৃ। সপ্তনাড়ীচক.'ষ্য, 

(স*)। ফল-জ্যোতিষের সর্পাকার চক" 
বিশেষ। বৃষ্টিগণনা উদ্দেশ । সপ্তপদী..'্য, 

(স')। বিবাহে জামাতা বধূকে লইয়া সাত 
প| গমন। সপ্তপদীর পর বিবাহ ভঞ্জ 

হইতে পারে না । সপ্ত-পাতাল...যা, (স+)। 

পৃথিবীর সাত অধোভাগ। সপ্তমী...ফ্য, 

(স+)। সপ্তমী তিথি । সপ্তশতী..-ষ্য. (সং)। 

সপ্তশত প্লোকাতআ্মক দেবী-মাহাত্ব্য বা চণ্ডী। . 

সপ্তশলাক।..“ষ্য. (স+)। বিবাহের শুত দিন, 

নির্ণরার্থে তির্ধক ও উধর্ব সপ্ত রেখা-চকু। 
সপ্তশ্বগা..'ষ্, (স*)। তত্ত্রী বাদ্যন্তর 

বিশেষ। 

সঞচ। (গ্রা*).."ষ্য, (স* সপ্তাহ )। সপ্াহ। 

সগ্প (গ্রা*).''সর্প। 
সফর...ষ্য. (আ*)। পর্যটন, ভ্রমণ । 

নফ।...ষ্য, (আ")। পৃষ্ট। ) জমিজমার সমষ্টি 

পৃষ্ঠা ( জমিঃ)। 
সফিনা-.*ফ্য, (আ। (ইং 90)00208 )। 

বিচারালয়ের আজ্ঞাপত্র, ডাক ( আদাঃ)। 
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সফেদ...ণ. (ফা*)। শ্বেত! সফো..'যা, | সব্জা.ব্য, (ফাঁ*। তু* স* হয়িতক )। শাক। 

(ফা")। শাদা গুঁড়াঃ সীস ধাতুজাত ; সব্জী:.'ষ্য (ফা*)। শাঁক। শীক-সব্জী 

শাঁদা ড্রব্বিশেষ (16152 )) ; ***(সহচর শব্ধ )। শাক (53৫800193)। 

চাউলের গুড়ি। সফেদী করা..ঘরে চুন-] সব্ভী--ঘ্য. (ফা*)। ভাঙ্গা, সিদি। 
কাম কর!। সব|.''সব দেখ। 

সব...ণ..(স* সর্ব। হি* মব, ও* সবু।) ; মবাই-''ষ্য, (1 ও*)। বাঁৰই ঘাস। (ই"*তে 

সকল, প্রঃ-:সব লোক, সব গাছ, সব | 98৮1 নাম হইয়াছে )। 

ধাঁন, সব মাটি । সব বিশেষের পরেও বসে, সবুজ.''ণ. (ফা* সব্জ। )। হরিতবর্ণ। 

যথ!, লোক সব 'গিয়াছে,__লোক গিয়াছে, | সবুর..'ষা, (আ* সবর, সাবির)। ধৈর্ধ। 

সব গিয়াছে; গাছ সব মরিয়াছে, গাছ: সবুর করা_ধৈর্য ধরা। সবুর মেওয়া ফলে 

মরিয়াছে সব মরিয়াছে। সব..'ষ্য, সমূহ, -ধৈর্যলীলের ফল*্লাভ হয়। নযেরাৎ ''যা, 

প্রঃ£_পাখী সব করে রব) বহুবচনের ; (ফা যবশশর্বরী, আ* বরাৎ_মোচন ? যব- 

প্রতায়বিশেষ, প্রঃ_আমা সব--আমরা ; বরাৎপাপ মোচনের রাজ্রি )। মুসলমানী 

( প্রাচীন বা*)। কারকের বিতন্তি বসিলে । পর্ববিশেষ। 

সব! হয়, যথা, আমা সবার, আম! সবাকার ; সভ...ফ্য, (স* সর্ব হইতে। প্রাচীন বা", 

কথা স্বতত্্র। সবই...(ই নিশ্চক্গে)। : বর্তমান গ্রা+)। সমুদায়। প্রঃ-“জার 

(মান ব্যতীত ) অন্য সমস্ত, প্রঃ--টাকাঁ জেই মনোরথ সত সিদ্ধ হব” বিভন্ত 

কড়ি ধান কাপাপদ গোরু বাছুর সবই বগিলে সভা! হয়, া£--সভাকার কপালে 

গেল। সব-টুর..'সর্ব কুকির়াতে দক্ষ। মরণ আছে লেখা (মাঃ)। সভা" 'বছ 

সব-জাস্ত। ... সর্বজ্ঞ। সব-লোট ... সব. বচনেরঞ প্রত্যরসরূপ, পাঃ_আমা-মভ। 

* নুঠিরা ভোগ করে যে, লম্পট | সব-শুভ.'' । তেয়াগিয়! (ভানদাস))। পভে'''সকণে। 

সর্ব-বিষয়ে শুভকর ; সর্বদা । সবাই *'(স* : সকল লোকে, ৫18 শৃং পুই) সতে দৌষ 

সর্বন শব্ষের বহবচনে সর্বা। সর্বেপর্বা | সীমস্তিনী সবে দ্তত্তরা (মাঃ)। 

দেখ। ই নিশ্চয়ে)। সর্বলোকই। সবে...ষা, । সভরেন -'্য, ( ই* 9০56:6187 )। ইংরেজী 

সবাই, গ্রঃতোমরা সবে যাবে সমান | স্ব্ণুদ্রা, চলিত বা*তে নাম গিনি। 

আদর পাবে 1..'সাকলো, প্রঃ--সবে দশ : সভা"'ষ্য. (স*। সম্যক্ ভাতি সভাঃ সহ 

টাঁক! মাত্র, সবে ধন নীলমণি। (সড, | মিলিত! ভাঁতি অন্র ইতি সভা--অঃ টাঃ। 

সভা দেখ। অমরে অর্থ, শালা ( চাল), পরিষদগোষঠী। 

সব..' অব্যয়, (ই* 50০--017001) | শবের | সভ! সমিতি সংসদ, সভা সংসদ্দি সত্যে চ। 

পূর্বে বপিয়। নিয় বুঝায়। যথা, মব্-ইন্স্- | সত৷ সামাজিক গোষ্ঠ্যাং দুতে মন্দিরয়োরপি 

পেকুটর, সব্জঞ্, সবংডিপুটা, সব্ত। -অঃ) বা'তে কেবল এব অর্থ)। গো 

রেজিস্রার। | সমিতি । লভা-সমিতি'""যা' (স* টি 
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শফ)। সভা1 সভা-পতি-"'ষ্য. (স*)। ; সমভুল..*প, (স*)। সমতুলা। 

সতা-নায়ক। সভ্য-''যা. (স+)। সভাজন। | লমতত, সোমত্ত.'ণ. (স* সমর্থ)। থাম গৃহে 
সভাজন.''যাঁ, (স*)। সভা, সভাসদ্। | বাঁদ করিতে সমর্থা (নারী )। 

(২) সে* সভাজ ধাতু হইতে) । গমনাগমনাদি  সমধব ''৭' (স*)। সর্জো গমনকারী। সমধ্যে, 
সময়ে নুহৃধাদির আলিঙ্গন আরোগ্য প্রশ্ন: (প্রা* সমিধ্বে) ''গমনকালে সঙ্গো, প্রঃ, 
স্বাগতা দ্বারা আনন্দোৎপাঁদন, আগ্রচ্ছন , রামের সমিধ্বে তুমি আপিবে। 
( ৪810886101) ০010৫186180017 )। ৷ দমন -'ষা. (আৎ। ই* 50000017$ )। 

সভাসদ্-.'ষ্য (স* )। সভা, পার্ষদ। আদালতে আহ্বান। সমন জাবি করা_. 
সভা (গা* )''সোভ। দেখ ৫ আহ্বান-আদেশ শোনানা॥ 

সভ্য.''ষা, সভ| দেখ সী | বিপঃ . সমু-ভাব.."যা, (সং সমতার)। সমতা) সাদৃশ্ঠ। 

-অসম্প | সভ্য-ভব্য''ণ' (স*। সহচর সমভিব্যাহার, (গ্রা* সমিভ্যার )...যা, (ং)। 
শব্বা)। সামাজিক, শিষ্টশাস্ত | সভ্যতা; সম্তা, সহিত। 

“ফা. (স*)। শিষ্টাচার, আচার সৌজন্য ; ৰ সময়'' “যা, (স*। সময়--শপথ আচার সিপ্ধান্ত 

বিদ্যাকৃলাদির প্রকর্ষ হেতু দিনযাত্রার ; সংবিৎ কিয়াকার নির্দেশ সঙেকত কাল 
উৎকর্ষ (আধুনিক অর্থ)। পাশ্চান) সভ্যাত!, র ভাষা-মেঃ| ইহ! ছাড়া, সম্পৎ, নিয়ম, 

বিলাতী সভ্যতা..'ইঞজুরৌপের বর্তমান: অবসর-হেমঃ। বা'তে এত অর্থ চলিত 

আচার-ব্যবহার ও লোকযাত্র! | নাই )। কাল, পরঃ--সে সময়ে কেহ ছিল 

মম..'ষ্য, (সৎ সমঃ)। তাল দেখ। নাঃ অবসর, প্র£--এখন আমার সময় 

সমক্ষে'বা, (স* সমক্ষং)। দৃষ্টিতে, সন্দুথে। নাই; যোগ্য কাল, প্রাঃ--সময়ে ছ্ট। 
সমগ্র '৭. (স')। সমস্ত। | বলিবে; ক্য়াকার, চুত্তি, প্রঃ--আমার 
নমজ, সমুঝ-' "ধাতু, (হি* সম্ঝ, ও* সমজ; | সঙ্জে সময় করিয়া কাজ লইয়াছে; শেষ, রী 

ম* সমজ। স* সম্+বুধ ধাতু )। সমজি, 

সমুঝিত-সম্যক্ বুঝি, বিবেচনা করি, 
পঃ--কানধ সমঝাইতে হাম চলি যাঁই 

(বিদ্যাপতি), প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য 
সমুঝে (চৈঃ চঃ)। সমজা। সমুঝা ॥ সমজ্া, 

সমুঝা..ধাতু' (সম্জ, সমুঝ ধাতু আস্তে)। : 
সমজানা, সমুঝানা | 

( ফা" দার)। অভিজ্ঞ! 

সমজদার '''ষ্য, 

॥ 

র 
ূ 

জীবনশেষ, গ্ঃ--তাহার সময় (কাল) 

হইয়াছে । সময়-শীরে'''(ম*তেও), যোগ্য 

কাল-মাথায়, যোগ্যকালে। তিলমাত্র সময় 

নাই_-( তিল দেখ। স*তে তিলে কালতাগ 

নাই )। অত্যন্প কাল। শ্মাথা চুলকাইবার 
সময় নাই--অত্যল্প অবসর । মরিবার সময় 

নাই-যে মরণ সর্বকাঞে ঘটিতে পারে, 

তাধারও সময় নাই। 

সমঞস...ণ. (স*-_অঃ)) উচিত, সমীচীন | : সমর্প "ধাতু, (স* সমর্পণ হইতে। সপ ধাতু 
বিপঃ অসমঞ্জস। সামঞ্জন্ত-..ষ্য. (স")। 

ওচিত্য; সম্মেলন, সঙ্জাতি, সমাধান। . 

ট 

দেখ)। সমপি--স্বাপন দান করি। 

(পদে))। 
১১৩ 
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সপািিশীীশিপীপসপীল লিলি টিপি

পি 

সম-্সমূ.'ণ. (স* সম)। সমান, ষথা" ূ মিগ্পত্বি, বিরোধ ভজন, প্রতিকার ৷ সমাধি 

আবশ্তক, প্রঃখাদ্য অব্য সমসম | "যা, (স*)। নিম) ধান) ইস্জি 
হইয়াছে? যথাযোগা, গ্রঃ_দম-সমূ কালে নিরোধন, প্রঃ--তিলে কতবার দেখি স্বপন 

উপস্থিত। সমাধি (জ্ঞানদাস)--এখানে ধ্যান ছার 

সম-সর-..ণ. (স* সম+-সতৃশ | তু* ও সরি প্রাপ্ত দর্শন । (ইহা! হইতে আগা, সমাঞ্জিক 

অতএব মূলে সহচর শব্ধ )। সদৃশ। "বপন )) সমাধিশ্ব হইয়া দেহতা।গম্বান 
সমন্ত-..ণ. (স*)। সমাসযুন্ত, গ্রঃ--সমন্ত | (এই অর্থে সন্লাসীর সমাধি হয়-_দেহ 

পদ; সকল। ভূগর্ভে নিহিত হয় )। সমাধি-মন্দির ''দেহ- 

সমস্তা..'ষা, (স+। সমস্তা তু সই ত্যাগস্থানে রচিত চৈত্য। 

সমন্ততে সংনিপাতেইনয়।--অঃ টীঃ)। : দমান ''গ. (স*)। সম, এক। 

শ্লোকপুরণার্থে প্রশ্নোত্তরবুপ সংক্ষিপ্ত বাকা, সমাপ..'ধাতু, (স* সম্+আগ ধাত্)। সমাপি 

সংক্ষিপ্তার্থ বাকাপুরণ, ৪ £-পঞ্ডিতে সমাপন, সমাপ্তি করি । ( পদে) )। 

পঞ্ডিতে কথ। সমন্তা| পুরিয়া। কথার বিস্তারে : সমারোহ "যা, (স*)। অত্যুন্নতি (স*)) 

সমন্তার পুরণ হয়। (২) কুট প্রশ্ন, ইতি-. আরোহণ জাঁকজমক (বা')। , সমারোহ 

কর্তব্য নিরূপণের প্রশ্ন । ব্যাপার...(বোধ হয় অস্থগজাদি যানে 

সমাচার...য্য, (স* সম্+আচার-সমীন | আরোহণ হইতে) বৈভবব্যঞক ব্যাপার, 
| 

আচার, যোগ্য আচার। ও* হিৎ)। ভ্াকজমক | (ও*তেও )। 

সংবাদ (স:)। | সমিদ্ধে ''সমধ্ব দেখ । 

সমাজ ''ষ্য. (স*)। সভা, গঃ--ত্রান্ম সমাজ, র সমিভ্যারে.'“ব্য, (স* সমভিব্যাহার)। সহিত । 

া 
খাও) 

“ আদি-্রাঙ্গমাঁজ,নববিধাঁন-সমাজ,সাধারণ- | সমুখ-.'৭. (স* সম্মুখ, সমক্ষ)। সন্গুখ | সমুখে 

সমাধ 'ধাতু. ( স* সমআ-ধ। ধাতু )। সমাধি | সমুচয়.-'ষ্য' (স* সমুচ্চয়)। সমাহার, 

আর্ধ্য-সমাজ; শিষ্টাচারসম্পন্ন জনগোষঠী, ' সমীপ-.'ণ. (স"))। নিকট। সমীগেযু'' 

প্রঃখানাকুল-কৃষ্ণনগরে সমাব্ধ আছে); (সমীপে_অধিকরণ কারক প্রায় অবায়- 

সমূহ, প্রঃ__মানব-সমাজ,পশু-সমাজ | সমা-। সত্প। মান্তে বহুবচনে দমীপেষু)। নিকটে। 

জিক, সামাজিক...ফ্য. (স*)। সমাজের বা | সমীহা-.'ফ্য. (স* সমীহা-_-স্ ঈহ্ধ ধাতু 

সভারসভ্য। আর্য-সমাজ..'দয়ানন্দপ্রতিষ্ঠিত ; চেষ্টা, ইচ্ছ! | বোধ হয় স* সমীক্ষা 

একেশ্বরবাদী ও বৈদিক সমাজ। ব্রাঙ্গ- | বিবেচনা হইতে )। মন্ত্রম-গ্রদর্শন, প্রঃ 

সমাঁজ ..* রাজ! রামমোহন-রায়-প্রতিষ্ঠিত | সভেই সমীহা হারে করে সর্ব্মতে (নব- 

একেখবরবাঁদী সমাজ্জ। ইহার “তন শাখা | দ্বীপ পরিক্রম! )1 বিপঃ অনীহা । 

্রাহ্মদমাজ। '"সন্দুখে, সম । 
রাশি; 

সমাধান করি, নিষ্পত্তি, প্রতিকার করি) |] সমুদয়। 

সমাধা ॥ (পদে) । সমাধা-**ষা. (সণ্)। সমুদ্র, (গ্রী* হুমুদ্ধ )' "যা, (স*)। সাগর) ? 
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অগক। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া__ 
সপ্ত সমুদ্রে পৃথিবী পরিবেষ্টিত (পুরাণে), 
পৃথিবীতে নদ্দীও অনেক। পৃথিবীর এক 

গ্রান্ত হইতে আসিতে সাত সমুদ্র ও বহু 

নদী পার হইতে হয়। অতএব, বহু বহু 

সম্পীত...ফ্য, (স* সম্প্রীতি। ই লুগ্ত )। 
সম্প্রীতি, গ্রণয় । 

সং. যা, (ম* সংবৎ্)। বিকৃমাদিত্য- 
প্রবতিত অব্ববিশেষ। ইহার আরম চৈত্র 
শুরু গ্রাতিপৎ হইতে। খিষ্টাব্ব 4৫৭. 

দুর হইতে । দৃষ্টান্ত, সমুদ্রুতে শয্যা যার! সম্ধৎ। হঙ্জাদেশে সম্বৎ চলিত নাই । 
শিশিরে কি ভয় তার- চারিদিকে নানা 

বিদ্বের মধ্যে অল্প বিদ্বে কাতরতা বৃথা । 

সমুদ্রফেনা:' "যা. ( সৎ সমুদ্রফেন। অন্য স' 

নাম হিগ্ডির)। সমুদ্রের শঘৃকাদিবর্গের 

প্রাণীবিশেষের পঞ্জর বা কগকাল (০৮:৪- 
791) 10006. 59018) কর্ণগীড়াদি রোগে 

ইহা ঘষিয়! গ্রলেপ দেওয়! হয় । 

সমৃহ'..ষ্য, (স*)। সমুদয় ) বিস্তর, 1৮. 
সমূহ ক্ষতি-ক্ষতি বিস্তর (ণ. রৃপে)। 

সমেত''"ণ. (স*)। সংযুক্ত; সহিত, প্রঃ 

মাশুল সমেত দাঁম। 

সম্পর্ক, প্রা" সম্পক).''ষ্য. ( স*)। সংসর্গ, | 
সন্বপ্ধ, গ্ঃ-গ্রাম সম্পর্কে মাম! হয়--এক . 
গাঁমে বাস হেতু পরম্পর পাতানা সন্বণ্ধে। 

সম্পকীয়..'ণ. (স')। সম্বণ্ধীয় । 

সম্পাদ্বক-'“ষ্য. (স*)। নিম্পাদদক) সভা- 

সমিতিকূ কর্ম-নি্পন্নকর্তা ) 

সগকলনকর্ত!! 

নিশাদিত। 

সম্পিতি (গ্রা+).'-ব্য. (সং সম্প্রতি)। সম্প্রতি, 
গ্রঃ--নত্য যর্দি করিলে সম্পিত দেহ, 

মাথ! (মাঃ)। 

সম্পোষয'"'ণ. (স* সম্পোষ্য শব্দের সহিত 
বা' অর্থে মিল নাই। কিন্ত; পোষা ধাতু 
দেখ)। বাস-সুবিধাধোগ্য, গ্রঃ-_বাড়ীর 
সমুখের জমি আমার সম্পোষ]। 

॥ 

পুস্তকার্দির 

সম্পাদিত...ণ. (স*)। 

গন্বত্মর".“ষ্য. (স"* সংবৎ্সর)। বত্মর। 

সম্থপ্ধ, (্রী* সন্মপ্ধ)...ষ্য. (স*। ও* হি* গ্রী' 
সমগ্ধ)। সংযোগ, সম্পর্ক; বিবাহাদি 
সম্বপ্ধ। সন্থপ্ধ কর1--বিবাহ-সম্বণ্ঘ করা, 
প্রাঃ সম্বন্ধ করিয়া কর আমার উদ্ধার 

র (কবিকঃ)। সম্ব'্থ ভাগ্জা--বিবাহ সম্ব্ধ 
৷ নিবারণ করা, প্রঃ_যেমত সম্বন্ধ ভাঁজ। 

| যায় (কবিক£)। সম্বশ্ধী-.'ষ্. (স" 

সম্বশ্ধিন। ও, সমুদী, হি সম্ধী-_ 

বৈবাহিক )। বিবাহ দ্বার কুটুম্ব, হালক। 

শালা-সন্বপ্ধী--(সহচর শব)। শ্যালক | 

সম্বর''ধাতু, (স* সম্তৃ ধাতু )। সম্বরি-' 

সংবরণ করি, প্রাঃ-_কেহ কানে উর্ধমুখে 
না সম্বরে বাদ (মাঃ; সংগোপন করি, 

প্রঃকৌধ সন্বরিয়।; নিবারণ করি, 

গঃ-তেলে মাছ সম্বর'-মাছের গণ্ধ 

তেলে নিবারণ ব! গোপন করা । সন্থরা ॥ 

সম্বর[..'ষ্য, (ও* পথার, হি" বঘার, সং 

গ্রাধার। বা'তে সম্বর ধাতু হইতে )। 

তেলে মংন্যাঁদি তাজ। ) অজিবার সময় যে 

মশল! দিয়! গণ্থ গোপন করিতে পার..." 

বায়, ফোড়ং। সন্বরা .ধাতু. (স্বর ধাতু 

| আস্তে )। সম্থরান! ॥ 

ৰ সম্বর্ধনা, (গ্রা* সন্বদ্ধন| )-..ষ্য. (স* সংবর্ধন 

. সংবর্ধনা )। সম্যক্ বৃদ্ধি) সম্মানন। 

ূ নম্বল ''ষা. ( স*_-পাঁথেয় )। পাথেয়, পা 
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পথের সম্বল; জীবিকার উপকরণ, গাঃ-_ ূ শক্যতাঁ, পাঃ-চারি কড়া সস্তাবন! তোর 

ঘরে এক কড়ার সম্বল নাই। বিপঃ, | ঘরে নাই (কবিকঃ)। 

নিঃসম্বল (৭:.)। সম্ভার. ব্য. (স+)। সংগ্রহ, সমূহ, গাঃশ-জবা- 

সম্বল, সফেস সন্বল... আ* সম্মল ফার)। | সম্ভার; উপকরণ। 

সিমুল ক্ষার দেখ । সম্ভাল ''সামাল, সামাল! ধাতু দেখ। 

সম্বলিত... (স* সংবলিত)। মিলিত, | সম্ভাষ-''ধাতু, (স* সম্ভাষ ধাতু )। সম্ভাষি 

যোজিত। _পরম্পর কথোপকথন করি। সন্তাষা। 
সম্বাদ..যা, (স* সংবাদ )। সংলাপ; বাদ- | সম্ভাষ সম্তাষণ:.'যা. (ম*)। আলাপ, 

বিচার) বার্ত') সম্মতি) সাদৃহ্ | সন্বাদী-. | কুশলবাদ) অভিবন্দন। সাদর-স্তাষণ... 

প. (স* সংবাদিন্)। সংলাপী ; সম, সদৃশ, |] আদরপূর্বক অভিবাদন। 

গ্রঃ-ধ্বনি-সন্বাদী বানান) সুর দেখ। পন্তেদ.''ষ্,. (স*)। ভেদম; মিলন 

. সন্থিৎ...ব্য. (স* সংবিদ্। সংৰিৎ প্রতিপঞং র (বিদ্যাপতি)। 
জণ্তি চেতনা:-অঃ)) জ্ঞান, চেতনা, : দন্তরম-'"যা, (স*। মৃলা্থ, ঘূর্ণন, ভর্তি মনত্রমঃ 

প্রঃ কৃতিঃ। | সাঁধ্বসেইপি স্তাৎ সংবেগাদরুয়ারপি-_ 
সিধান,..ফ্য, (স* সংবিধান)। ব্যবঙ্থা, বচনা) : মেঃ)। ভয়) ব্যস্ততা, হ্ষভয়া দিজনিত 

আয়োজন, সংঘটন। আবেগ, প্রাঃহনা করয়ে সন্্রম না করযে 

সম্বেশ-''ষ্য, (স* সংবেশ )। নিদ্রা, ৩18-- লাজ (বিদ্যাপতি), মান, আদর। 

_ শার্দুল অশন পেয়ে সম্বেস গেছিল (মাঃ।  সন্ত্রাস্ত'''ণ. (স*)। সমাক্ ভ্রান্ত; সন্ত্মযুক্ত, 

সন্বোধ:-'ধাতু, (স* সম্বোধন হইতে)। সম্বোধি. আদরণীয়। 

- আহ্বান করি। (পদ্যে)। ৷ পআট-..ব্য. (স* সআজ শব্ের গ্রীথমার এক- 

সম্ভব...ফ্য, (স* সম্ভব )। জন্ম, উৎপত্তি, বচনে। বা*তে এই প্রকার হয় )। রাজাধি 

গ্রাঃ-_কুমার-সন্তব) কারণ, সম্ভাবনা) : রাজ। সম্া্তী--'য্য. (বা*। রাজী শব 

যোগাতা।..'ণ. উৎপন্ন ; (বা*তে) শকা, : সানশ্ে)। ম্াটপত্থী ; সর্বভূমীশ্ব্ী। 

সমভাব্য। (সম্ভব যা. বলিয়৷ কেহ কেহ: ময়তান..*শয়তান দেখ। 

সম্ভবপর শব রচনা করিয়াছেন )। বিপঃ ূ সয়ল।...ব্য.(সখী-_সই+লা_ সইলা_-সয়লা। 

অসভ্ভব। প্রঃ কাঁলের গতিকে অসন্তবও | হি* সহেলী। তু* মিতালি)। নারী-সথা 

৮: সন্তব হয়। সম্ভব." ধাতু, (স* নম্তৃ ধাতু | ৰধন, সধ্যবপ্ধন-উত্সব (শিবের গাজনের 

সগ্তবতি )। সন্ভবি-উৎপন্ন দাধ্য হই, সময়)। 

ঘট, প্রঃ-এসকল অন্তবে তাতে ।” | সয়াল...বা. (সয়লা' দেখ। দথী+আণ_ 

সম্ভব! | সস্তা বন।, (গ্রা" সস্ভাপনা).'যা.(স* ৰ সই-আল--সয়াল। বোধ হয সয়ানি 

সম্ভাবনা) । চিন্তা; যর্দি এমন হয়, এই সংক্ষেপে )। আনন্দো্সব, গ্ঃ-আছিল 

তর্ক) যোগ্যগীর অধাবসায় যোগ্যতা, | মনের সাধ বিধাতা সাধিল বার, সকণ 
৪ 
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সয়াল গেলপুরে (মা)। সয়ালী-''সাত- 

সয়ালী দেখ। ূ 

সয়াল (গ্রা').''নওয়াল দেখ। 

সর...ষা. (সৎ শর, সর )। শরদেখ। 

সর..'ধাতু, ( সং স্থ ধাতু গতি )। সরি__চলি, 

নড়ি, প্রঃ--সরিয়! দীড়াও ১ পগায়ন করি, 

গঃ-_সরু, সেনা আমিতেছে; নিঃসরণ 

করি, নিঃস্থত হই, গাঃ-কলশীর ই 
দিয়া জল সরে না, মাটির ফাট দিয়! জল 

সরিতেছে) প্রন্থত হই, সঞ্চরণ করি, গাঃ__ ; 

জলে তৈল 'সরিয়া যায়; অপশ্ৃত হই, সমাপ্ত : 

হই, গ্াঃ--কাজ সরিয়াচ্ছ (ও*তে বহু ূ 

গ্রচল$), হেন কালে ভোগ সরি আরতি ! 

বাজিল (চৈঃ চঃ)। (সকর্মক) সরি -উপ- 
যোগ,উপভোগ করি,প্রঃ__আমরা এই ঘাট 

চিরদিন সরিতেছি। পরা ॥ হাত-সরা বাটী 
যে বাটী হাতের স্পর্শে আপিয়াছে, যে বাট : 
সর্ধদা লাগিতেছে। সরা-.'ধাতু, ( সর ধাতু 

আস্তে)। সরান|1 সরানি...ফ্য.(সর1+পানি) 

নিঃহ্থাত জল। তেল-সরানি "যা. জলে যে 

তেল ভাসিয়াছে। (সার ধাতু দেখ)। 
সর্কার ''ষ্য. (ফা”। ফা* সর- প্রীধান। তু" 

*শির)। গ্রভূ, স্বামী, শাসন-কর্তাঁ) স্ুবার 
অংশ, কয়েকটি পরগণ| বা চাঁকল! লইয়া 

রাজন্ন আদায়ের বিভাগ ; পাওনা টাকা 

আদায়কারী; পাঠশালার গুরুমশীয় ; ঘর. 
কম্মার পরিদর্শক | সরকারি-.'ষ্য, সরকারের 

কর্ম। সরকারী.'.ণ. রাজকীয়, প্রঃ__-সঃ 

কাগজ, খাজনা, আমদানি, মাল; সাধারণ, 

পাঃ--সঃ রাস্তা । বিল-সরকার...( ই* 911 

+নরকার )। পাওন। টাক। আদায় করিয়! 

বেড়ায় যে। সিপ-সরকার.''( ই* 9010) 1; 

জাহাজের মাল বিকুয়ের টাক! আদায় করিয়া 
বেড়ার যে। 

সর্খেল ''ষ্য. (ফা* সরখয়ল, ফা* সর-_-শিং, 

খয়ল-সেনা; সেনাপতি )। উপাধিবিশেষ, 

গঃ--সরথেল হএঞা। তুমি করিছ সমাধান 

(চৈ চঃ)। 

সর্-গরম."'প. (ফা )। প্রস্তুত, ব্যগ্র। আসর 
সর-গরম-_ লোকসমাকুল। 

সর্-গুজা, সর্.গোজ1, গৌঁজ।-''ষ্য. (ভারতের 

মধাপ্রদেশের সর্-গুজ। নামক রাজোর নাম 

হইতে | কোথাও কোথাও বলে রামতিল)। 

সোমরাজ।াদি বর্গের কৃষিজাত বর্ষাযুঃ শাক" 

বিশেষের তৈলবীজ (1567 56০) ইহার 

গাছের (5012008, 81055810108) আদি- 

বাস আফ্রিকা কিন্ত, ভারতের প্রায় সর্বত্ 
কৃষি হইতেছে । ফুল হলুদা, শীতকালে ধরে। 
ফল (বা বীজ) কিছু চাপা) লম্বা, মণকরা 

১৩1১৪শের তেল ঝরে। সরিষা তেল অপেক্ষা 

পাতলা । বহু স্থানে এই তেল রান্নায় গায়ে 

মাথায় লাগে । জালিতে, কলে দিতে, তেল 

রঙ্জ্ করিতে প্রচুর লাগিতেছে। 

সর্জমিন, সরেজমিন..ষ্য. (ফাঁ")। তপৃষ্ঠ/স্বান। 

সরঞ্জাম...ষ্য, (ফা*)। আবশ্তক উপকরণ, 

নির্বাহ, আঞ্জাম। সরগ্রামী..'ণ. সরঞ্জাম 

সম্বপ্ধীয়। 

দরট..'ষ্য, (স*)। টিকৃটিকির তুল্য সপীস্থপ- 

বিশেষ $180190018)। দেহ ৬।৭ আঙ্জাল, 

গুচ্ছ ১২১৩ আগ্)ল। খয়রাবর্ণ, তাহাতে 

কাল দাগ ব। ভোরা থাকে । 

সরণ!-..পুঠী মাছ দেখ। 
সর্তাঁল..*ষা, (হি )। পরতাল জরিপের পর 

তৃতীয় জরিপ। 
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সর্দল'.'শর্দল দেখ। 
সর্দার-''সর্দার দেখ । 

সর্-দেওয়াল...ষ্য, (ফাঁ* সরস্্প্রধান। ঢাকার 

ছাঁর দেয়াল) গৃহের পশ্চাতভাগের কাথ। 

সর্পেচ..'ষ্য. (ফা*)। পাগড়ীর অলগুকার 

বিশেষ ।. 

সর্পোষ.''ষ্য. (ফা*)। ঢাকনী, পাত্রের 

আবরণ । | 

সর্ক্ষরাজ.''ষা. (ফা*)। গর্ব । সরফরার্জি-*ষ্য. 

আক্ষালন, অনাবশ্তক মঁড়লি। 

সর্বৎ..'ষ্য, (আ* ধর্বৎ)। শর্করা-পানক। 

, সর্বতী:*'নেবুবিশেষ । 
সর্বরা, সর্বরাহ'.'ষ্য, (ফা* সর্বরাহ)। রাজার 

কর্ম-নির্বাহ, সংগ্রহ। সর্বরাহকার-.'ষ্য, 

(ফা*)। কর্মনির্বাহক ; উপকরণ-সংগ্রাহক | 

পুর্বে জমিদারের এক কর্মচারী ছিল। 
সরম...ষ্য, (ফা* যর্ম্। তু" স* সন্ত্রম-_মান, 

ইহা হইতে লজ্জা )। লজ্জা, এঃ-_-সরমে 

মরমের কথ! কওয়! গেল না (নিধুবাবু)। 

ভরম-সরম.*'(স* ভ্রম সন্ত্রম। সহচর শব) । 

সন্ত্রম ও লজ্জা! | বে-সরম..'লজ্জাহীন। 

'সরল-.'ণ. (স*)। খু) সৎ, সাধু; উদার, 
অধূর্ত।'..ষ্য. (স*)। হিমালয়ের উচ্চ তনু- 
বিশেষ (19106, 01005 10108100118 ) | 

দেবদারুসদৃশ গাছ। কাঠ আগীত বলিয়! 
এক স* নাম পীতগ্রঃ স্থগণ্ধ বলিয়া পুতি- 
কান্ঠ। এই কাঠ চোআইয়া তার্পিন (স* 

সরলভ্রব ) হইতেছে। সরল পুঠী -সরণা 

গুঠী। পুঠী দেখ। 
সরস (গ্রা* সরেস )."'ণ. (স*)। রসযুন্ত ; 

স্স্বাছ) আুন্দর মনোহর, গর লরস 

বসন্তে; কাপড়খানি দরস। (সরেস দেখ)। 

সরু সরব, (স* স্থ ধাতু* গতি)। আত 

ধাবনে, প্রাঃ--মর্সর করিয়া গল বহিয়া 

যাইতেছে, বাঁতাস বহিতেছে, সাঁপ টলিয়। 

গেল। (সড়-্সড়-_সর্-সর শবে) ৫1$-- 

সর্-সর সরে বাঘের ছাল (ভাঃ)। 

সর|.""য্য. (স* সরাৰ, শরাৰ )। শর! দেখ। 

'"“সর ধাতু দেখ । 

সরাই...ফ্য. (ফা* সরাঈ )। পান্বশালা, উপ. 
কারিক! (স)। 

সরাকৎ''শুরাকৎ দেখ। 

সরানি...দর ধাতু দেখ। 

সরাব'"'শরাব দেখ। 

সরাদরী..'ণ, (ফা*)। সংক্ষিপ্, স্ব।ল। পা: 

সঃ বিচার ($0011781% আদাঁঃ)। মঃ 

মকদদমা...সাক্ষীর জবাঁন-বন্দি ইত্যাদি ন 

৷ লিখিয়া ক্ষিপ্ীভাবে বিচার্ধ মকদদম। | 

৷ সরি, সর '“ষা. (স* সদৃশ? তু" আদা ও" 
সরি, হি* সরীথা। পুর্ব সদৃশ করাসরি 
কর! ?)। সংস্কার, মেরামত প্রাঃ-জিনিষ 

সরি করা--ভাঞ্গ। মেরামত কর! । 

৷ সরিক, শরিক..'ষ্য. (আ" যরীক)। অংশী, 

অংশগ্রাহী; অংশ । সরিকানা-.“ষ্য. অংশে 

প্রাপ্য । সরিকী '.৭. সরিক সন্বপ্ধীয়, যাহার 

অংশ ভাগ আছে। সরিকদার.''ফ্য. অংশী। 
পরিফ'"'শরিফ দেখ। 

সরিষা, সর্ষা ''ষ্য. (স" সর্ষপ। সরতি ভ্রবতাং 

গচ্ছতি--অঃ টীঃ। সর্ষপ সরিষপ হইতে 

সরিষা, ও* সোরিয, হি* সরস, মঃ 

মোহরী)। কৃষিজাত তৈলবীজ বিশেষ 

(186 566৫) সরিষার নানা জাতি 

আছে, কিন্ত; সরিষা বলিলে এক জাতি 

(131855108 09093) বুঝায়। হহার 

রর 

7 7 শশী 
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বিহার ও উত্তর-বর্জো ইহার নাম তোরী 

( স* তুৰ্বরী )। এই সরিষার খোষায় গোল 
গোল রেখ! আছে। রাই..'ষ্. (সং 

রাজিকা, রাজ সর্ধপ। রাজিকা বাঁজে রেখা 
আ্বাছে বলিয়! নাম )। এই. সরিষ। ছোট 

এবং লাল খয়রা। তেল উগ্র বলিয়! এক 
নাম ঝুনি (100127 10136810 )। ইহার 

গাছের (98. 100098 ) পাত গোড়ার 

দিকে কুমশঃ সরু। শ্বেত-সরিযা'''( স 

শ্বেতিষ্কা ; প্রচলিত স* নাম সিদ্ধার্থ )। 

ইহ| শ্বেতবর্ণ) এক জাত পিঙাল-বর্ণও 

আছে। কিন্তূ, বড় বড় বলিয়া, সরিষ! হইতে 

পহ্জে পৃথক করিতে পারা যায়। ইহার 
গাছও (73. ০৪1065015) বড় । শুটীও 

মোটা । পাতার কৌটা ডাটাকে বেড়িয়া 

খাঁকে। পাতায় লোম নাই। কোথাও 
কোথাও ইহাকে শ্বেতী বলে (1100191 

00128 (ভারতবর্ষে ৃ 

প্রকৃত 00050810--03. 10191 উৎপন্ন 

হয়না। লোকে ভুল করিয়৷ 1806 ০11 

কে 10050814 ০011 বলে। তিন জাতির ূ 

বীজে 17880210011 আছে বটে, কিন্ত, 

কেবল তাহা নহে। রাই-সরিষাতেই এই 

তেল অধিক আছে)। কথায়, চোখে সরিষা 

ফুল দেখ!--সরিষা ফুল হলুদ! । ছূর্বলতায় | 

01 581901) )। 

কিংব! মাথায় আঘাত লাগিলে ঘুরিয়া 
পড়িবার সময় চোখে হলুদ! আলে! দেখায়। 
ইহা হইসে বিপদে বুদ্ধিহীন হওয়।। দৃষটাস্তে, 
রাই কুড়ায়ে বেল-তু* তিল কুড়াঁয়ে তাল। 

| 
| 

ভিটায় সরম! বোনা--অত্যাচার দ্বার! বাস : 
। 

উতৎ্সন্ন করিয়! | 1 
|] 

; সরুং''ণ' (স* সবু-খড়ামুষ্টি-অঃ। এই এক 
অর্থ। কিন্ত শব্ষকল্পে, হথক্ম, ইতি তুরি- 
প্রয়োগ । কিন্ত, প্রয়োগ থাকিলেও অর্বাচীন 
হইবে | ও* স্ু। হি* মণ্ঠে নাই। শঙ্ 
দ্েখ)। ক্ষীণ, শীর্ণ; মোটাঁর বিপরীত । 

সরু-কুটিয়া, সবু-কু্টিয়া..শরু দেখ। 
মবু-চাকলি-''পিঠা দেখ। 

সুই, সুরাই...ফ্য, (আ" স্ুরাহী--ঘটা )। 
মাটির কুজ| | * 

মরুই পোকা ...পোঁক দেখ। 

দরুনি ''ষা. ( সর ধাতু হইতে । সরনি, সরাঁনি 
অপভ্রংশে )। জল্রে পাশের যে পাঁকে পা 

সরিয়! যাইতে পারে। 

সরুয়া-'.ণ. (সরু+উয়া)। সরু | প্রাচীন 

পদে । ও*)। 

সরূপ ''ণ. (ন*)। একরুপ, সৃশ। (অন্ত 

বানান, স্বরূপ )। 
সরেজমিন ..সরজমিন দেখ । 

সরে রাস্ত|..( ফা* সব-- প্রধান ৷ সরকারী 

রাস্ত।, বড় রাস্তা ৷ 

সরেস (গ্রা')"'ণ. (স* সরস। ও* সরসা, 

হি* সরস, ম* সরস! )। পরস ( দেখ)। 

সরোকার .'ষ্য. ( ফা* )। সম্বপ্ধ, স্বার্থ, অংশ। 

স্জন! (গ্রা* সজ্জনা )."ষ্য. (স* সর্জন। 
ও*তে ও গ্রাচলঃ )। স্থষ্টি, স্থজন, গাঃ-_ 

ঈশ্বরের সর্জনা, এ তোমার সর্জন! কথ।-_ 

ষ্| 
' সূর্ত--“ষা, (শর্ত দেখ )। সন্ধিদা, কড়ার। 

সর্দার, (গ্রা* সন্ধার ) .'ষা. (ফা* )। জাতির 

প্রধান বা নারক; চৌকিদার। স্ত্রী 

সর্দারনী। সর্দারি .-ফা. সর্দারের কর্ম। 

সর্দারী..'সর্দার-মন্বণ্ধীয় । 
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সর্দী-..ফ্য..( ফা হি* | তু স* শরৎ । ও* 

সরদ, ম* দরদী )। শর্গি, শরমি (দেখ )। 

সর্প, (গ্রা+ সপ )-'ষ্. (স*)। সাপ। 

সর্ব, (শ্রা" সব ).'ধ. (ল* সব) সমুধধয়। 

সর্বাঙা...ফ্য. (স* সর্ব+অঙ্জা)। সমন 

শরীর (শরীর অষ্টাঞ্জ )। সর্বপ্রাস,'" 

ফা, (স* সর্বপ্রাস।) সর্বগ্রহণ। 

সর্বজয়।..ফ্য, (ম* সরজয়।)। হরিজ্রাদি, 

বর্গের পুষ্পবিশেষ ইহার গাছ (০8178 

100109 ) জল! ভিজ! মাটিতে ভাল জদ্যো, 

কিন্ত; জঙ্াাল হইয়। পড়ে । পাতা লম্বা । 

ফুল রণ | ( বাগানে নানা জাত হই- 

তেছে। ফুল গীত রন্তপীত প্রত্ৃতি নান' 

বর্ণের)। ফুলে একটি কেশর, তাহা এক ৰ 

দলের গায়ে সংলগ্ন থাকে | বীজ (100191) ড 

৪7০) গোলাকার । সর্বাধিকারী''ষ্য, স* 

সর্ব+অধিকারিন্)। সর্বাধাক্ষ, রা: 

কাঁলের রাঁজার কর্মচারী (3096110৩1- | 

8৫71 সর্বনীম-.“ষ্য. (দ* সব নামন)। 

অন্ত শব্দের পরিবর্তে যে ইহা উহ সে | 

আমি তুমি ইত্যাদি শর্ব বলে। (সৎ. 

ব্যাকঃণে এ অর্থ ছিল ন।)। সর্বনাশ "'ষ্য. 

(স* সর্ব+নাশ। ও*তে সত্য! নাশ )। 

সকল নাশ। কি সর্বনাণ...কি বিপত্তি । ৃ  

সর্বনাশিয়।, 

সঃকথা; যে সকল নাশ কে, প্র 

সঃ মানুষ) স্ত্রী* সর্বনাশী, প্রঃ-আম 

ছিলাম গৃহবাণী কেলে সর্বনাশী আমায় 

সর্যাদী করেছে (রামপ্রসাঁদ )--কালী 

সর্বনাণী। সর্বসাধারণ,:*প- (স* সৰ শি" 

সাধারণ। সহচর শব্ধ )। সাধারণ; সর্ধ- 

সর্বনেশ্রে-"*প. (সর্বনাশ + : 

ইয়া )। যাহাতে ঠিকল নাশ হয়, প্রা ৃ 

ভোগ্য। সর্বোপরি." (.স* সর্ব+উপরি )। 

সকলের উপরে, সর্বপ্রধান। সর্বে-সর্বা 

(গ্রা* সব্ষে সধ্ব1) **প. (স* সর্ব শষের 

পুৎ বছুবচনে সর্বে, স্ত্রী সর্বাঃ। ইহ| 

হইতে )। এক-কর্ত|, এক"নায়ক। 

সর্হদদ .....ফ্য. ( ফা" সর )। সীমা । . 

সলপ “'যা, (&* নাম)। তালাদি বর্গের সুণৃশ্থ 

বৃক্ষবিশেষ (08108 01603 )। পাত 

বড় বড়, দ্বিধা পক্ষাকার। মঞ্জরী অতি 

দীর্ঘ । ভ্রিছুত ও উত্তরবর্জো এবং গড়িশার 

অরণ্যে জম্ম । ইহার কা্ড হইতে দেশী 
সাবু পাওয়া! "যার়। কোথাও কোথাও 

গোল-সাগু গাছ বলে। নুঘৃশ্ত বলিয়া 

লৌকে বাগানে পুকুর-পাড়ে (রোগণ 

করে। 

,ষা, (আ* সলাহ.)। পরামর্শ, যুক্তি। 

০ -পরামর্শ-.'( সহচর শব্ব )1 পরামর্শ। 

ল1..ধাতু, সলাই- মন্ত্রণা! দিই | সলান!। 

ঠা কল! দেখ। সহচর শব )। 

সল! ও শঠত! | সলান! কলান।'''( সলা 

ও কলা ধাতু হতে )। কাজে প্রবতিত 

করা । 

 মলিতা"' যা. (সৎ সরিৎ- স্থত্র। তু হি' 

সলিত।দদী__স* সরিৎ। সং ৰঠিদীপ' 

শিখা । ও* বন্তিতা, হি" ম* বতী। গলিত 

দেখ)। দীপের স্থত্র কিংবা কার্পাস-ব্তি। 

( সলিতার তুল্য, পলিতা। যেমন পলিত! 

জলাইয়া লন ধরানা হয়। তু" কামানে 

পলিত। দিয়া কাপাইল মাটি (ম
াঃ) মলি- 

তানি-''ফ্য (সলিত1+কানি)। সলিত! 

কুরিবার কানি বা তেন) তত্তুল্য সরু 

কানি। 
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সল্মা...ধা: (ফাণা। ডাকসাজের চুমকী। ক্ষমা করি, গঃ--তাঁর কথা সইতে পারি 
পশঙক-''প. (স*)। ভীত) সশভিকত'.'ণ, | না) সহন করি, প্ঃ-কত আলা সইঙে 

(ভূলে। তৃ* একপ্রিত। কিংব! ম্বশডিকত)। 
শতিকত, ৫াঃ--রজনী গ্রভাঁতে পিত! মাতা 

সশডিকত ( নবন্ধীপপরিক্রমা )। 

স-শুভ''ণ. (স")। সুচারুং গঃ-কাজ স শুভ 

সম্পন্ন হইয়াছে । 

স-সাঁজ...ণ. (সহ+সার্ঘ)। সজ্জা! সহিত, 

প্ঃ--স-সাজ ঘোড়া । 

সসেমিরা' “ফা, (স* দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা পুস্তকে 

আছে,উজ্জয়িনীর রাজপুত্র একাকী বনমধ্যে 

বিপন্ন হইয়া রাত্রে এক ভাঁলুকের সহিত 

মিত্রতা করিয়া পরে মিত্রদ্রোহী হন। তখন 

ভালুকু রাজপুত্রকে চপেটাঘাতি করিয়| 

স-সেমি-রাঁ এই চারি বর্ণ বলিয়! চলিয়। 

হয়। সহা, সঅ|॥ হাত-সহ|'''ণ. ধাহার 

স্পর্শ হাতে সহ হয়। গা-সহা..'যাহ! গায়ে 

সহ্থ হয়, যাহার স্পর্শ আচরণে ক্লেশ হয় 

না, এ্--নেউলট! গা-সহা হইয়াছে। 

সহা, সআ.'ধাতু, ( সহ, স ধাতু আস্তে )। 

সহাঁনা, সআনা॥ পগ্রঃ-শরীরের দাদ 

: মহাশয় যা সহাৰে তাই দয়--অভ্যাস দ্বার 

সবই সাব হইতে পারে। সহীয।...প, (সহ 

ৃ শচীয়া)। সহনশীল, ধীর । 
সহজ...ণ. (স*)। নিমগ্জ,। পাঃ-সহঙ্ 

গীরিতি (চণ্ডী), প্রকৃত, স্বাভাবিক, গ্া$-- 

সহজ মানুষও পাগল হয়? সুসাধ্য, সুবোধ, 

প্র-সহজ কাজ কথ! ( তু" আ* সহল)। 

যায়। রাজকুমার ক্ষিপ্ত হইয়া সসেমিরা সহজ...ফ্য. (স* সহজ হইতে )। নিসগর্জ 

সমেমিরা উচ্চারণ করিতে থাকেন। পরে 
কৰি কালিদান বধূরুপ ধরিয়| প্লোক পুরণ 

করেন, কুমারের চিত্তবৈকল্য দুর হয়। 

ভাব, প্রেম। সহজিয়া. 'ণ. (সহজইয়া)। 

প্রাকৃতিক, গুঃ--সহজিয়া! ভাব (বৈষব- 

শীন্ত্রে)। 

এই গ্লৌকের গ্রথম চরণে স, দ্বিতীয় চরণে ; সহবৎ.'+ষা, (আ* সোহবৎ--সক্জী। তু" 

সে, তৃতীয় চরণে মি, চতুর্থ চরণে রা! ছিল)। সহবর্তী )। সঞ্জগুণে অত্যন্ত ব্যবধার। 

সঙকটাবন্থ। ; আসননমৃত্যুর অবস্থ ৷ সহবতি.'.প. (স* দহতর্তী। আ* পোহবৎ 

সন্ত-..1*( সং শ্বশ্থ, শ্বব্ছ ? উরু হি । | হইতে?) সঙ্গী, সভাসদ, প;--গোপাল 

ম* স্ষ্থ, স্বস্ত ) সুলভ । কথায়, সম্তার তিন; দেয়াম সহবতি ( ভাঃ)। 

অবস্থা.*.অল্প মূলের জিনিষ স্থায়ী হয় না। : সহর'''শহর দেখ। 

সন্তেন (গ্রা*,.“ষা, (সণ ম্বস্তায়ন )। শান্ত: সহরৎ.'শহরৎ দেখ। 

নিমিত্ত পৃজাবিশেষ। সহল ..ণ.(আ*। তু দস" ক্লধ)। শিথিল, 

সস্প্ড.''গ, (ই* 5930910) 1 কিয়ৎ কালের গতি-শিথিল। | 

নিমি্ত অধিকার হইতে নিষ্কাশিত। সহায়..'ষ্য. (স*)। সহচর) সাহায্যকারী। 

সহ, স...ধাতু, (স* সহ ধাতু). (অকর্মক) ূ সহায়-সম্পত্তি, সহায় সম্পদ.''ষ্য, (স*। 

সহ, সই--সঙ্ক হই, সীতা হই, গাঃ-- | সহচর শব্দ )। সাহাষ্যকীরী ও সম্পত্তি। 

পেটে ঘি সয় না । (সকর্মক) সহি, সই--. ৃ সহায়ত।'''ষ্য, (সং)। সাীযয। 

১১৪ 
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সহি, সহী-.'য্য. (স+ সর্থী)। সই। 

মৃহি, সই...ব্য. (আ+ সহী)। সম্মতি ; স্বীকার, 

€ঃ--তাই সই--তথাত্? স্থাক্ষর, নাম- 

লিখন। সহি-মোহর ' দ্য, নাম লিখন ও 

মুদ্রাকণ । সই-নগারিস-''পত্রলিখন ও | 

গ্রশংসাঁবাচন (স্ুপারিস দেখ )। 

সহিত্ব..'ণ. (স*)। সংযুক্তু;) হিতকর।"'"ব্য. 

সমভিব্যাহারে, ও্ঃ--রামের সহিত বাঁও) 

যোগে, গ্রঃ_-দেহের সহিত আঁট|। 

সহৃদয়...প. (স*)। সাস্তঃকরণ। বিগঃ-+ | 

ছুর্ঘদয়। 

সৃহ্লী...ফ্য, (উর্। সখী+আলী, কিংবা 

তু সং সহেল)। ভোগা! ক্রীতদাসী, প;- 

যুবতী সহেলী বাদী (ভাঃ)। (অপ্রচলঃ)। 

মহ...প. (স')। সহনীয়; সাত ।*'য্য, বা*। 

স* সহ-স্থাঙ্্, সাহাব, যোগ্যত1)। 

সহিষ্ণুতা, প্রঃ--সহগুণ। 

সা.:..প্রত্যয়, (স* সাদৃশ্া হইতে। হি" সা, 

ও* সরি, ম* সরেখা | ফা" সা; অন্য শখের 

সহিত যুন্ত হইলে সাযেমন মরদ-সাঁ- 

পুরুষ-দদৃশ )। সদৃশ অর্থে, গ্রঃ-ধুম-সাঁ_ 

ধূম-সদৃশ। সা! স্থানে চা হইয়া লাল-সদৃশ 

স্প্লীল-চা। 

সা..'সাহা, সাহ দেখ । 

সা.''শাহ দেখ। 

সা...ফ্য. (স+ ষড় জ)। যড়ঙ্জ সুর । সারিগামা'' 

ষড়জ খধভ গাধার মধ্যম--স্বরসগ্তকের 

প্রথম চারি শ্থর ৷ সংক্ষেপে ষর্গমও বলে। 

সাং**সাকিদ দেখ। 

সাঁজর..'ব্য, (সং সাগর)। সাগর, সায়র। 

সীধ...যা, (স* সাধু )। সাধু দশ দিন 

চোরের এক দিন সীধের, চৌর না সাধ? 

| সাই.” 'ষ্. ( স* শ্বামী। ও* সাঁই, হি+ সাঁঈ' )। 

স্বামী, ঠাই।, 

পাই-সসাই..'ব্য. (শন্শন)। শী-শী। শষে, 

প্রঃসীই-দাই করি বাগ চলে ব্যোমপথে 
(কৰিকঃ)) শ্বাস্বাধায় শঞ্ধে, প্রঃ-্গল৷ 

সাই-নীই করা। € 

সাইজ..“য্য. (ই* 812০)। প্রমাণ । 

সাঁইৎ'.'য্য, (স* আত্মসাৎ? ও" সাইৎ ধাতু 

একত্র করা )। আত্মসাৎ করণ, প্ঃ-_টাকা 

নিজে সাইৎ করিয়! নেক! লাঁজিতেছে। 

সাইৎ..'ষ্া, (আঁ* সাঅৎ)। অবকাশ, প্রঃ 

কখন্ তোমীর সাইৎ হবে, কে জানে?) 

জোগাড়,গ্রঃ--টাকার লাইৎ (সাইদ) করা। 

সাইত্রিশ, লীইত্রিশ-'“ষ্য. ৭. (স* সথুবিংশ)। 

সাত অধিক ত্রিশ সধ্থ্যা।-সঙ্খ্যক ) ৩৭| 

সাইন...ণ. (ই* 181))1 স্থাক্ষর,। ৫: 

দূরখাত্ত সাইন কর! । সাঁইন-বোর্ড'+'ফ্য, 

( ই* 81809910 )1। যে কাষ্ঠপটে নিজ 

ব্যবসায় কিংব| বিকেয় ভ্রব্যের নাম লেখ 

থাকে । 

সাঁউ...ষ্য. ( স* সাধু )। উপাধিবিশেষ। 

সাঁউকারি-..য্য. (স* সাধুকারি। তু* হি' 

সাহুকার--সাধু)। সাধুতা, প্$--€তামাকে 

এত লাঁউকারি করিতে হবে না। 

সাউলী...ব্য. ( স* শ্চুলী)। চাকুলী পিঠা। 

মুগ্র-সাউলী--কৃত্বিঃ অযো”, কবিকঃ। 

সাএব.''সাহেব দেখ । 

সাওতাল..'য্য, (বোধ হয় স+ সমতল হইতে। 

সাওতাল কোল মুগ্তা ওরাও প্রভৃতি এক 

জাতির বিভিন্ন শাখা। পূর্বকালে ইহাদের 

প্রবল প্রতাপ ছিল এবং ইহার পর্বতের 

নিকটবর্তী মমতলে বাঁস করিত )। টি 
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রবের আদিম" জাতিবিশেষ। শ্রী, সাও" | সাঁগু সাব...ফা. (মালয় ভাষার সাগু, পড়ি 

তাঁলনী। 

পকাণযা, (স* শৃহ্খল)। রজ্জর শৃঙ্খল, 
প্রঃছুই গুণ (গৌণী) ভুড়িতে মাঝে 

স্লাকাল দিতে হয়। 

সাকিন, সাকিম-''্য, ৭. (আ*.সাকিন।) 

নিবাসী, প্রঃ--হাঁল সাঁকিন কটক-- 

সম্প্রতি কটকনিবাসী ) মৌকাম। সংক্ষেপে 

সাঁং। 

সাকুব'*গ. ( বে-কুব বিপরীত । স-ওয়াকুফ)। 

ুদ্িমান্, সংমারাভিত্ঞ। 
সাকৃত, (গ্রা* সাকুদ)' "ব্য. (স। অভিগ্রীয়। 

কোষ, (স* সংবুম । ও", সক, হি" 

সাধু, ম* সাকু সাঁডকৰ)। ইট পাথরে 

নিষ্নিত সেতু। 

সাক্ষর...ণ, (স*)। অক্ষরযুস্ত, পানাম 

সাক্ষর কর!। (অন্ত বানান, স্বাক্ষর )। 

সাঁক্ষাৎ...ব্য, (স* )। উৎস্থিতিতে, সন্দুথে 

ণ. স্পষ্ট, গঃ--সাক্ষাৎ্ৎ ভাই--সহোদর। 

সাক্ষাৎ করা--দর্শন। সাক্ষাৎকার." 'ষা, 

(স*)। দর্শন। 

সাক্ষি..'ফ্য. ( ম* সাক্ষ্য )। সাক্ষ্য, প্রমাগ। 

সাক্ষী...ফ্য. (স* সাক্ষিন্ )) গ্রত্ঙ্ষ- 

কারী, দর্শক । সাক্ষি-সাবুদ্র''ষ্য. ( সাবুদ 

দেখ। সহচর শন্ষ)। সাক্ষ্য, প্রমাগ। 

সাক্ষী-গোপান..গুরীর নিকটবর্তী এক 

গ্রামের সাক্ষী-গোপাল নামক প্রাক 

বিগ্রহ। লোকে বলে, ইনি এক দরিদ্র 

্রান্ষণের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন ( চৈ: 

টঃ)। ইহা হইতে, নিষ্কুয় সাক্ষী। সাজান: 

সাক্ষী...মিথ্য। গড়া। সাক্ষী । 
সাগ্রেদ..'শাগ্রেদ দেখ। 

রঙ 

9800, ই* 588০1 বাং হি" ও, সাবু। 

সাগু কদাচিৎ)। তালাদিবর্গের বৃক্ষবিশেষ 

(5880 98170) হইতে প্রাপ্ত পালে! । 
(সলপ দেখ)। 

সাঙর...গ, (স* শ্তামন)। শ্তামল, (প্রাচীন 
পদে )। 

সাঞ্জ-.'শাঙা দেখ। 

সাভা...প. (স*)। সম্পূর্ণ, গ$বিদা| 

সান্ন করিতে প্রথম, হৈল মন (ক্কৃতিঃ)। 
বিপঃ--নিরী | সাজোপাজজা.''প, (সৎ 

সহ-অঞ্জা সারা +উপাঞ্জ)। অগ্গা-উপার্জা- 

যুক্ত, পূর্ণাজা। ...ফ্য. সঙ্গী-সহচর। 

সাঞ।, গ্রাৎ সেঙা)-''ষ্য. (স* সঙ্ী--সহ- 

বাস। তু" মেঃ--লজন্ত, সাধিজ্ায়ো- 

2ডাঁ--নাৎ সঞ্জা-উপপতি )1 নিয়শ্রেণী 

হিন্দুর বিধবা! বিবাহ। (ও*তে ছুতীয়_. 

দ্বিতীয়-বিবাহ)। 

সাঞ্জাত, দেজাৎ..ফ্য.(স* সঞ্জাত হইতে। 

ও সঞ্জাত )। মিত্র, পরাঃ--সহচর স্থবল 

সার্জাত (জান্দাস )। সেঞ্জাৎ দেখ। 

ত্ী' সাঙ্গাতী, দাঙ্গাতিনী, সাঞ্গাৎনী-_ 

সা্জাৎ্পত্থী; পরঃ__সই-সাঞ্জাতী নাহি 

থাঁকে দেখে ( দেখিয়। ) দিগন্ধর (কৰিকঃ)। 

সীচ...ফ্য, (স* স)। লিখিবাঁর নিমিত্ত পাতা, 

যেমন তালপাতা। * 

নাঁচা...ধ. ( স* সত্য )। সাচ্চা। 

সা... (স* সংঘান )। ছাচ ৰ| ছাঁগ। 

সাঁচিব্য...ষ্য, (সং সাচিব্য। আদা সাইজ )। 

দাহীযা, প্রঃ-কাঁজে সাঁচিব্য হইবে 

মূল্য-সুলভতা, প:-হাটে বেগুন সাচিব্য 

হইয়াছে । 
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সাচ্চা, সা. ..৭ (স* সত্য )। সত্য? অকৃ- 
ত্রিম। (২) গুকৃত ্বর্ণসয় | 

সাজ...ধাতু, (স* সন্জ, সজ্জ ধাতু । ইহা 

সন্জ- _আসন্তি ধাতুর বুগান্তর। সঙ্গ, 

যোগ, সংঙ্লেষ অর্থ হইতে সঙ্জন, সজ্জা" 

'সাজোয়! | সণ্লজ্জা ফা* সাজ )। (অকর্মক। 
সাজি_প্রন্তুত হই, রাঃ_-দাজিতে সাঁজিতে 

দোল ফুরায়? বস্ত্রাদি পরিধান করি, বেশ 

(সাঁজ+স্ত | তু মানস) শৌভন | বিপ;, 

অসাজস্ত। সাজ।'"'ধাতু, (সাজ ধাতু আস্তে) 

সার্জাই-শোঁভিত করি, পাঃদাজাইল 

নান! ছাদে; সাধনযুত্ত করি, গ্রাঃ--যতন 

করিয়! বেসালি ধুইয়! সাজে পাজাইনু ছুধ। 
সই দধি কেন ছিড়ি গেল॥ (চণ্ড)ঃ)। 

(অধুন! ছুধে সাজ দিয়! দই বসসানা,পাত। হয়; 
সাজ, সাজা! দেখ )। সাজানা। 

করি, গ্তঃ_,সংসাজা, যাত্রাগানে হনুমান্ | সাজ, সাজা"''য্য. (স* সজ্জা? বোধ হয় 

সাজে। পরিচ্ছন্ন হই; অগ্র শন্ত্রাদি আয়োজন 

করি, গ্রঃ--সান্ধিল রণরঞ্জে ; আয়োজন 

উপকরণাদি করি; শোভিত হই। ( সক- 

মক) সাজি- প্রস্তুত, উপকরণাদি-যুত্ত 
করি, প্রঃ_পান সাজ) শোভা করি, 
গ্রাঃ-গয়ন! তাহাকে সাজে না। সাজা ॥ 

সাজ-'ষ্য. (স* সজ্জা, সঙ্জন। ফা* সাজ)। 

, সক্জা, সম্ভার, সাধন, উপকরণ, পরিচ্ছদ, 

_ বেশ। সাজ-ঘর-''যেঘরে যাত্রাগানের গায়ক 

কিংব। রগুঘীলয়ের অভিনেত! মম হ্ পরিচ্ছদ 

পরিধান করে, বেশগৃহ ) সাজ-গোছ''' 

(গোছ-্কাচ 1)। পরিচ্ছদ । সাজ-সক্জা 

.**( সজ্জা সঙ্জ। | কিংবা ফা* সাজ+প" 

সাজ সীজা, স* সশ্ধা-মিলন হইজে। 
তু* মদ্া-সপ্ধান )। দধি-বীজ, *দধি-কি€ 
(০01৫ 61796101) । (নদীয়া দশ্থল-দধি 

অন্থা- বুলে)। দই বসানা, দই পাতা 

সাজ ব| সাজা দিয়া । 
সাজ...ণ. (স* সদ্যঃ)। সদ্য । পাজ-দই, সাজ: 

দই...সদ্য পাত! দধি, অর্থাৎ বাঁসি নহে, 

প্র;--য্দি পাই সাজে! ঘোল (কবিকঃ)। 

সাঞ্ত কাঁপড় "যে কাপড় সদ্য ধৌত কর! 

হইয়াছে, নৃতরাং বাসি-কর! হয় নাই। 

বিপঃ বামি-করা কাপড় । সান্ধ কাচা'''সদ] 

ধৌত। (কিংবা যাহ! মাত্র সাজি দিয়া 

কাট। হইয়াছে। সুতরাং শুরু হয় নাই)। 

সঙ্জ! | সহচর শব্ধ )। পাঁজ | সাজ-সরঞজাম | সাজ ''মাব দেখ। ০ 

...( সহচর শব্ধ )। সজ্জা, উপকরণ, সাধন। | সীজতি, সেজুতি ''দাব দেখ। 

সাজ-সোব্র...( সোজ উপচর শব্ধ )। সাজ । | সাজন'"'সাজ দেখ। 

সাঁজা...ফা. (ফা')। শাস্তি, দণ্ড) গ্রীতিশোধ। 

সঞ্জিন সাজা..'কঠিন দণ্ড । 

সাজা...ফা. ( স* স্ধা। সম্ধা প্রতিজ্ঞা মর্যাদা 

_আঃ। ও* সঞ্জা, হি সাঝ1)। জমির 

খাঁজানার টাকার পরিবর্তে নির্দিষ্ট ধাস্তাদি। 

জমি সীজা বিলি করা--গ্রজার 
সহিত সখা 

_গ্রাতিজা কর! যে, বর্ষে বর্ধে রর ধান্ত 

ঘোড়ার সাজ..€ঘাড়ার সজ্জা, প্রসাধন। 

চাবির সাজ-..তাল! চাৰিতে যে সঙ্জা-সাধন 

থাকে । ডাক-সাজ..'প্রতিমাদির রাংতার 

ভূষণ । রএ-সাজ:''রণ-সঙ্জা, যুদেধর শুহরণ, 

সাঁজোয়।। সাজন-.'য্য, (সৎ সজ্জন )। 

প্ররণাদি, গুহরণাদি বণ্ধন, গ্রাঃ--সমরে : 

সাঁজন করে (মা)) শ্রদাধন। সাজন্ত-.প. | 
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দিবে । ভাগে বিলি করাতে উৎপর শোর 
অংশ, ( অর্ধাংশ কিংবা অন্ত অংশ) প্রাণ 

করিতে হয়) ভাগ, প্রঃ--সাঁজার মা গঙ্গা 

পায় না (নদীয়ায়)--(রাটে) ভাগের মা। 

(২) (স* সন্ধান) আড়-পাকা আম কি অন্ত 

ফু খড় পাত। ইত্যাদির "গরমে রাখা, 
প্রঃ--আম সাজ| দেওয়া । 

সীজা...ব্য. ( স* সন্ধ্যা )। সদ্ধ্যাদীপ, প্রঃ_- 
শুং গুঃ। 

সাজা-কুড়া'"'য্য.(স* সজ্জ।1-স* কুকুল--বর্ম। 

সহচর শব 1)। বর্মাদি সহিত রণসজ্জা, 

পাঃ--কবিকঃ। 

সাজাড়.-'ধাতু, (স* সজ্জিত হইতে সাজাড়া 

নাম ধাতু হইবার কথা । ও* সজাড় ধাতু। 
সাজাড়ি--সজ্জিত করি, পরিচ্ছন্ন করি, 

পঃ-ঘর ছুয়ার সাজাড়া ; বাঁধি, প্রাঃ 

যাত্রার পুর্বে কাপড়-চোপড় সাজাড়া। 

সাজগাড়া। সাজাড়া.. ধাতু. (সজ্জিত 

হইতে )| সাঁজাড়াই _- সজ্জিত করি। 

সাজাড়ানা, সাজড়া'না ॥ 

সীজাল-.'যা. (স* সন্ধান হইতে । সাজা 

দেখ)। পাকিবার নিমিত ফলাদি গরমে 

রাখা) আগুন করিয়া ঘর গরম রাখা, 

প্রঃ-গোয়ালে দাজাল দিলে--অগ্নি ও 

ধূম করিলে মশা থাকে ন|। 

নাজাল'' 'ধাতু, ( সখ্যা-দীপ জাল )। সা্জালি 

-স্ানদীপ জালি, জালিবার পূর্বে দীপ 
সজ্জিত করি। সীজাল! ॥ স্বজালা''ধাতু, 

(ম* সজ্জিত হইতে? সশ্খিত1)। 

সাজালাই__জালিবার পূর্বে দ্বীপ সজ্জিত 
করি। সাঁজালানা, সাঁজলানা | 

সাজি...ফ্. (স* শধ্যা, পুল্পশয্যা। ও* চাঁজাড়ি। 

ও* চাঞ্জডা--বা, চাঙ্গারি। ম করপী-- 
পু্পকর€, হি* টোকরী। অতএব বা*তে 

স* শয্যা শবের অর্থসম্প্রসারণ হইয়াছে )। 

পুক্পকর, রুপার আকুড়সি হাথে 
বুপার পুষ্প সাজি (শৃং পু), বাম করে 

সাঙ্জি আঁকুড়ি ডানি করে (কবিকঃ), 
নাগর সাজী বাম করে ধরে (চণ্ডী; )। 

সাজিমাটি..'মাটি, ক্ষার দেখ। 

সাজোয়া, সাজোয়া...ফ্য. (স* সজ্জন, সঙ্জা। 
ও* সাঞ্ুআ। সজ্জা 1উয়-_-সাজোর!__ 

সাজোয়)। বর্ম। 

সাজোয়াল-'ষ্য. (সাজোয়া +আল)। বর্মধারী, 

সেনা) মহালের খাজনা! আদায়কারী (), 
গ্রঃ--সাজোয়াল হইল সুজন সর্ধভক্ষ 

(তাঃ)। 

সা--জায়ান'''ণ' ( জোয়ান। দাবালগ সাধে 
সাজোয়ান )। জোয়ান, বলবান্। 

সাজোস-.'ষ্য. (ফা* সাজিষ )। পরামর্শ, সহ- 

যোগ। যোগ-সাজোস.''( সহচর শব )। 

মন্তর্ণা ও যোগ । 

সাঝ, সীজ-..ষ্য, (স* সধ্্যা। সন্ধ্যা দেখ)। 

সায়ং-সধ্ধ্যা, ত্রিসপ্ধা!। সাজ-সকাল... 

সাং ও প্রাতঃ। এক সাঁঝ খাওয়া--. 

দিবসের আহারের মধ্যে একবার আহার 

কর|। তিন সাজ খাওয়।--গ্রাতঃ মধ্যায ও 

সায়ং--তিন বার ভোষন। তিন সীঝ 

খোরাফষ জোগানা--দিবসের তিন বার 

তোক্য জোগান । সাঝতি, সেঁজতি'''ষ্য, 

(স* সধ্ধাত্রত)। বালিকাদের ব্রতবিশেষ। 

অশ্রীহায়ণ মাসে সম্ধ্য! বেলা দীপ ও দুর্ব 

দিয়! এই আত ও পুজা! হয়। উদ্দেস্ত সপত্ী- 

নিবারধ। এই ব্রতের অপর নাম তুষতৃষলি। 
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সা" 'শাঞি দেখ। | পেয়ে তখন আইনে ধীরে ধীর (কবিকঃ)। 

াট-..ধাতু, (ছাট দেখ। স* শদ ধাতু | সাড়া-শঝ.'যা, (সহচর শব )। ডাঁফিলে 
শাস্তনে, সদ ধাতু ভেদে )। সীঁটি-বিশীর্ঘ ) উত্তর ও শব 
করি, গ্রঃ--চীল আটা) কর্তন করি, | সীড়াশী..'ষা, (সং সনংশ, সপ্ডিশ)। তণ্ত 
প্ঃ--চুল সটা। (২) (স* সট ধাতু বধে)। [ লৌহাদি ধরিবার কামারের পক্ষীচঞচতুল) 
মাটি--উৎসম্ন। আত্মসাৎ করি, প্রঃ-- | শঙ্্রবিশেষ। বাক-সীড়াশ..'কগুকমুখ,। 
বসিয়। বলির! কেবল ভাত আটে কাজ | সাঁড়ে, সাড়ে". ( স*সার্ধ। হি* ও* সাঁড়ে)। 
করে ন!। (৩) (স* ছন্দ, ছাদ হইতে 1) | অর্ধ সহিত, প্রঃ--সাড়ে চারি--চারি এবং 

সীটি_ছাদিযা ধরি, বীধিয়া লই, প্রা] অর্ধ। দেড়--( সাড়ে এক), আড়াই-_ 

ঘরে য|কিছু ছিল, সব সীটিয়। লইয়া! | (সাড়ে ছুই)। এক ছুই সংখ্য| বাদে অপর 

গিয়াছে । (বিদ্যাপতি-র্সাঠ ধাতু ))। সংখ্যার পূর্বে সাড়ে বলে | 
আঁটিয়া-সাটিয়। ধরা । ফাটা ॥ নিঃ_-আ-  সাত...ষ্য. ৭. ('স* সপ্তন্। সপ্ত দেখ )। সপ্ত 

সাঁটা॥ আট-সাট-.'ষ্য. (সহচর শব )। | সংখ্য।, সপ্ত সংখ্যক; ৭ সাত-পাঁচ ভাবা 
আকর্ষণ। সীটা...ধাতু, (সাট ধাতু আস্বে)। | -_এটা কি ওট| তাহ! নিবুপণের চেষ্টা! করা, 
সটান] ॥ ূ প্ঃ--খুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়! 

সা, ্লাট-.ষ্য. (সঃ শ্রেণি )। শ্রেণি, ডি (ভাঃ)। সাত-সতর করা--নান ক্ষুপ্্ কার্য 

প্রঃ ছুই সাঁট কাপড় টে পাঁচ টাকা বা আয়োজন কর!। সাঁতেও নাই পীচেও 
'করিয়। দেও--সকলকে এক শ্রেণী করিয়! | নাই--উদাসীন থাকা । সাতেও হু পাচেও 

প্রত্যেককে, গড়ে (স* তপ হইতে? তু* | ছুঁউদ্বানীনতা | সাঁত কথার উপর এক 

আসা* সোপা-_ঝূঁপ। সাপটা দেখ)। | কথা-_সাঁর কথা। সাতকা্ড করা-সগ- 

পরিমাপ, ৪8 ছু- 'সাট মই-যে মই ছুই | কাও রামায়ণ বর্ণিত ব্যাপার তুল্য আয়ো- 
মই পরিমাপ দীর্ঘ (ঢু* ম*সাট--বাশের | জন করা। সাতকাঞ্ড রামায়ণ পড়্য| বলে 

আধার )। (২) (সানি দেখ । হি* পাট) ] সীতা কার ভার্ধা-_-এমন নির্বোধ ॥ সাত 

ইঞ্জিত, সঙ্গত, সড়। ঘাটের জুল খাওয়ানা--এত তৃষ্ার্ত করা 

সাটিন.. "ব্য. (ফরাসী ই* 8810) রেশমের যে এক থাটের জলে তৃষ্ণার শাস্তি হয় না 

পুরু চক্চক। বন্মবিশেষ। ইহা হইতে, ব্যাকুল করা । সাত চড়ে মশা 

সাঁড়, সান...ব্য. (স* সংজ্ঞা )) ম্পর্শবোধ) | আাঁর--লক্ষ্য করিতে না পীরিলে সাও 

জান? চৈতন্ত। প£--শীতে হাতের সাড়] কেন, সহলর চড়েও মশা মরে না? লক্ষ্য 

নাই, রোগে এমন হইয়াছে যে সাড়| হীন কর্ম সুফল হয়ন। সাত নকলে 

নাইি। অ-সাড়-... স্পর্শবোধহীন, অজ্ঞান। [| জাঁসল খান্তা--অদ্ভকরণ করিতে করিতে 

. সাড়া.“ প্রশ্নের উত্তর, প্রঃ-_দশ কথা | বছু ভ্রম আলিতে পারে। সাত সমুদ্র তের 

শুনাইলেও দুখে সাড়া নাই, £-লাঁড়া | নদী গার-_সমুজ্ দেখ । সাতই, টনি 
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“৭. (সপ্ত দিন? ব্যাকরণ দেখ )। মাসের 
সপ্তম দিবস। সাত-চলিশ-"'ষ্য. প. (স* 
সগুচত্বারিংশৎ)। সাত অধিক চল্লিশ সংখ্যা, 

“সংখ্যক ॥ ৪৭| সাঁত-নর, সাত-লর-''ষ্য, 
সু লহ্যঘুত্ত হারবিশেষ । সাত-নরী..ষ্য. 

সনু সাতনর। সাত-নল!.“ষ্য" আঠা-কাঠি, 
ব্যাধের পাখী-ধর! নল। পাঁচ-সাতটা নল 
নীচে নীচে আঁটিয়। দীর্ঘ করিতে পারা যায়। 
সাতপুরুষ'''পিতা-পিতামহাদি কমে সাত- 
পুরুষ। সাত-পুয়ুষের জন্মে না শোনা ''পিতা- 

পিতামছাদি বংশানথকূমে অশ্র,ত। (এ দেশে 
২৫ বৎসরে ১ পুরুষকাল )। সাত-পুরুষিয়া 
***প, বছুকালের, বহুকাল তুত্ত। সাত- 
মিশুল.''এ, বহু দ্রব্য মিশ্রিত | ব্য. মিশ্রণ। 
সাত-মিশীলী-""ধ. মিঅিত। সাঁত-ভাইয়া, 
সাত-ভেয়ে...ফ্য. (১) ছাতারিয়! পাখী (সং 

নাম জীবঞ্ধীৰ )। (২) কৃত্তিকানক্ষত্র (হিং 
কচ্বচিয়। -_ অর্থাৎ কাচ্চাবাচ্চাবিশিষ্ট। 
ষষ্ঠী দেখ । সাতভাই-চম্পা..ষ্য, (কানের 
টাপ। অলগুকার তুল্য কানে যেন ঝুলি- 

তেছে। এই অবস্থিতি হইতে। হি* নাম 

ঝুমক1)। সপ্তধি নক্ষত্র । সাতষট..'ষা, ৭. 
(স* সপষঙ্ি )। সাত অধিক ষাট সংখ্যা, 

“সংখ্যক; ৬৭। সাঁতসতী, সাতসয়ালী-''য্ 

(সাত+সভী; 

বৃক্ষচারী পক্ষীবিশেষ (01617101556 )। 

সাতা, সাত ''ষা, 

 নৰতি)। 

সাত সখী+আলী)। 

১২ আঙ্গুল দীর্ঘ, মাঁথ! চক্চকা কাল, পুঙ্ছ 
প্রায় সমস্ত ঘোর র্তুবর্ণ ( 96110:00008 
8090$0503 )। (২) ছোট সয়ালী...৮ 
আঙ্গুল দীর্ঘ, মাথা ধূসর, বুক রন্তবর্ণ (৮. 
06:6611003 )। 

সাতলা''*ষ্য. (স* সগুলা)। বছুদল বেলী 
ৰা মল্লিক! ফুল। 

সালা. "ধাতু, ( সাঁতোল ধাতু দেখ )। সাত" 
লাই-স্বতাদিতে মতস্ত “মাংস সম্যক তপ্ত 
করি। সাতলান। ॥ নিঃ--আ-সাতলান|। 

( সাতশ-অ। )। সাত 
বিদ্দু বা চিহুযুন্তু তাসের কাগজ । সাঁতাইশ 
'**ষা, ৭. (স সপ্তবিংশ)। সাত অধিক 

বিশ সংখ্যা,-সংখ্যক; ২৭। সাতাশিয়া, 

সাঁতাশ্রে.'*ষ্য. (সাতাইশ+ইয়া )। মাসের 

সপ্তবিংশ দিবস।".ণ. (সাত মাস+-ইয়।)। 

সাত মাস গর্ভে থাকিয়া প্রন্থত। সাতাত্তর। 

'**ষ্য ৭ (স* সপ্সপ্ততি)। সাত অধিক 

সত্তরি সংখ্য',-সংখাক; ৭৭। সাতানব্বই 

(গ্রা" সাতানই ).."ষ্য, ৭ (স* সপ্ত- 
সাত অধিক নব্বই সংখ্যা, 

"সংখ্যক; ৯৭। সাতান''"ষা, প (স" 

সপ্তপঞ্চাশৎ)। সাত অধিক পঞ্চাশ সংখ্যা, 

“সংখ্যক ; ৫৭| সাঁতাশি, সাতাশ: ..য্য. ৭. 

(স* সপ্ত-অশীতি)। সাঁত অধিক আশি 
সংখ্যা," সংখ্যক ; ৮৭৭ 

পিঠের পশ্টীতন্ীগের পাঁজখ কাটীর মতন 

কিন ( লটোরার নহে )। চঞ্, ছোট, শস্ত, 
বাকা; নাক পালখে ঢাক।) পক্ষ দীর্ঘ, 

অগ্রে সবু। গুং স্ত্রীবর্ণে পৃথক। গাছে 

দলে দলে থাকে, পোকা খুন্জিয়। বেড়ায়। 
ধর দুই জাতি আছে। (১) বড় সয়ালী.. 

সাতান (গ্রী* ).''সাতোয়ান। নাতোয়ান 

দেখ। 

সীতার.'ধাতু, (স* সম্-ত ধাতু। ও* পহির, 

হি পৈর, ম* পোহ ধাতু । বোধ হয় পার 

হইতে )। সীতারি--নদ্যাদি লত্তরণ করি 

প্রঃশাসীতারিয়! নদী পার হয় দিবানিশি 
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পাস 

( মেখনাঁদবধ )। সীতার! ॥ সাতার...ফ্য. | সাধ.''ধাতু, (ল* পাধ ধাডু)।* সাঁধি-*নিষ্পত্ি 

দল্ভরণ। সাঁতার দেওয়া) কাটা-সীতায় | | করি, গাঃ-অঙক লাধা ) লিদিব করি) ও? 

. মর্দীতে ীতারপ্জল...ডুবন জল । সাঁতার. --সেতাঁরে হাত সাধা, পঃ-স্মাধয বধিলে 

ধাতু, (স* সন্তরণ ভইতে )। তারাই | : ফি সাধৰি দাধে (বিদ্যাপতি)--ফি সাধ 
স্গীতারি। সাতারানা, পৌতরান! | সাধবি) পুনঃ প্রাপ্তি করি, গ্রাঃ--ঘাকি 

[াতাত্বর, সাতানব্বই, সাতাশি "* সাত! টাক। সাধা) প্রমাণিত করি, শ্রঃ-7যাদ 

দেখ। . লাধা) সংঘটিত করি, শ্রঃ_ঘাদ বিসঙ্াদ 

[তোয়ান.১.৭, ( নাতোয়ান.যেন না নিষেধে . সাধা) পরাজিত করি, অঙ্জুনয় বিনয় দ্বারা 

+তোয়ান। ইহা হইতেএস।-তোয়ান)। . তুষ্ট করি, শ্রঃ--লাধিলে জামাই খায় ন! 

যথা-নিয়মে খাজনা দিতে সমর্থ (জমিঃ)1 | না সাধিলেও পায় না, লেধে পেড়ে ভাব 

তোল... ধাতু, (সম্.তোলন হইতে 1 কৰিকঃ, : আর হজে ঘষে বুপ--ুলয়-বিনী় কমা 

সন্তোলিত)। াতোলি-_মতত মাংস তৈল- কথা পাড়িয়া বে প্রণয়, তাহা সথারী হয না, 
স্বতাদিতে অল্প ভাজি । নাতৌল!॥ ( মত্ন্ত ! যেমন মার্কন ও ঘর্ষণ করিয়! যে ূগলাবগা, 

মাংস এক বেলা ঝাখিয়৷ দিতে হইলে! তাহা ক্ষণিক হয়। সাঁধা॥ সাধু.'ঘ্য 

ফ্াতোলিয়া রাখ! হয়| সম্বরা অর্থঅন্ভ)। . সন্তোষ, অভিলাঘ (৩*তেও), ৫ £-- 

|ধ...বা, (স* লাধচ.সহিত। ও* ছি*)| :. মনেতে করিয়! লাধ যদ হয় পরিবাদ 

'সহিত। (ইদ্ানী সাথ রাড়ে অপ্রচলঃ)| ; (ভানদান)। কষে করিতে পারে তাহে ' 

সাধী...ফা. (সাথ+ঈ )। সঙ্জী। সাথুয়, : জবগাহ সাধ (চৈঃট£)-কে অবগাহন 

সেথো.**ষা. (সাথ+উয় )। সহযাত্রী: ষাধ করিতে পারে। সাধে'''ইচ্ছ। করিয়া, 

(স* সার্থ হইতে ?)। | | প্রঃ_সাধে তাহাকে বলিয়াছি--বৃথা নহে, 

দাদ..'সাধ দেখ। ৷ অভিনশ্ধি ছিল তাই বলিয়াছি। সাধ মেট 

গাঁদা...প. (ফা*। সৎ শ্বেত, সিত )। শ্বেতবর্ণ, | অভিলাষ লিদ্ধি। সাধ। সাদ-.'য্য, 

পঃ--সাদা কাপড়) অনলগুকৃত, প্রঃ | (বোধ হয স্থাদ হইতে। তু' ও* সোঙগাদ। 

সাদা গড়ন) উপফরাদি অমিশ্রিত, গাঃ-- ; সাধ ইচ্ছ| হইতে গর্ডিনীর সাধ-ভক্ষণ আসে 

সাদা তরকারি; অলিখিত, প্াঃ--সাদা | না। “প্রস্কতিবাদ' সাধ শব “দেশজ” 

কাগজে দস্তখৎ % ঘাঁহাডে ই্রাপ্প দেওয়া | বলিয়াছেন। স* স্থান গ্রীতি হইতে সাধ 

হয়নাই । সাদা-পিদা...প. সরলমতি ) | তক্ষণ দোহদ ভক্ষণ। সাধ-তক্ষণ দ্বশবিধ 

অনাড়ন্বর, অনলঙকৃত। সাদমাঠা-''প. ; লংস্কারের মধ্যে নহে। অধ পাজিতে 

মাঠ দেখ। একট। কর্তবোর তুলা হইয়াছে )। গম্ভিনীর 

দূ... শাদ দেখ। দোহদ; অভিলধিত, ভোগ, প্র+-কত 

দী...বা. সে* লাদিন্)। অশ্বারোহী ) তুরঞ্জ- | লাধ খেতে সাদ নুম্বাহ অবণ (তাঃ)। 

মাতঙ্-রখারোহ। সাঁধক...প. (স+)। সাধনকর্তা) দক্ষ, নিগুগ 
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সাহাষ্যকারী; প্রীংউত্তর'লাধক। সাধন | পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে সামিল, ভাঁঃ 
শ্যা, (স+। সম্তে বহু অর্থ আছে। | --মেদিনী বিদরে ষদি তাঁহীতে সামাই। 

অমর হইতে মেখিনীতে নৃতম, ফেদিনী | আদা" মৌঘ। ধাতু। সাথী 
হইতে হেমচন্জে নূতন অর্থ) এইফুপ অন্থান্ত | সাঁম)। 
কোষে পাওয়। যায়। বা'তে এত অর্থ সাঁধারণ...ণ. ( মহ+ধারধা! হইতে সং )। ছুই 

ঢলিত নাই )। দিদিধ, গাঃ স্বার্থ সাধন? 1. কিংবা বহুর সমান, গ্ঃ_সাধারপ ধর্ম) 
নিপ্রত্বি, সম্পাদন, ও1:--কার্ধ সাধন); অনেক-ভোগা, প্াঃ - গ্রামের দাধারণ পথ; 
উপায়, এঃ-_-শরীরমাদযং থলু ধর্মসাঁধনম্; 

অঞ্জা; উপকরণ) বাহন্ও গ্ব্য, সম্পত্তি) 

সৈন্ত ; সাহাষা) প্রমাণ) হেতু; নিবর্তন, 

সামান্য ; সৃশ, তুল্য ।...যা, সামান্য ৰিধি, 
সামান্ ধর্ম, (বিশেষ নহে )। সাধারণতঃ 
"ব্য, অনেক"ম্বপ্ধী এক-বন্তৃতঃ) সর্ব- 

(বাণ্তে এই অর্থ নাই )) সস্ভোষ-বিধান ). 

গমন, অন্ুগমন ( বাণতে "নাই ); শুপন্তা, ূ জনসমূহ, সমাজ। 

গাঃ--শব-সাধন ; আরাধনা, ,প:--তজন- ৃ সাধু ''ণ. (স')। উত্তম, গুঃ--সাধু বাবহাঁব; 

সাধূন; লিদেবৌষধ ; দণ্ড অর্থাদি দেওয়ান!) | সভ্য, পঃ--সাধু ভাষা) চারু) সৎ. 
ধাতুমাবণ; অস্তেিব্য়া। সাধনা..'য্য.(স)। কুলোস্তব 1..'যা, সজ্জন, ভিক্ষু, পা সাধু- 

সম্পাদন, নিপ্পা্ন; আরাধন|) সন্তোষ! সন্ন্যাসী; বুদ্ধিজীবী, সার্থবাহ? রাজনিযু্ত 

বিধান। সাধ।."'ষা, সাঁধন। ণ. সাঁধিত। | বণিক? উপাধিবিশেষ। সাধু.'*ব্য, উত্তম 

সাঁধা.''ধাতু. (সাধ ধাতু আস্তে)। সাধান! | ূ (প্রশংসায়)। সাধুবাদ'.'গ,শংসায়, উত্তম, 

মাধ .'ধাতু, (স* সম্ধা ধাতু । হি" সান)। | উত্তম কৃত,_-ইহা বলা। 
সাধি-মিলিত, মিশ্রত,। সন্ধিত করি, | সাধা .. ৭. ( স*)। সাধনীয়, সাধনযোগ্য । 

প্রঃ-কাদা গোঁধর সীধিয়। উনানের পাঁশে ঈ যাহা প্রমাণ দ্বার! সিদ্ধ করিতে হইবে; যে 

দিবে। জীধা॥ সীধা ..ধাতু, (সীধ ধাতু হ রোগ উপশাস্ত হইতে পারে।.."যা. গণ- 

আস্তে )। সীাধান। ॥ |. দেবতাবিশেষ) পাজির যোগবিশেষ; যাহ! 

লোকে । সাধারণ্য...ষয, (স*)। সাম্য? 

ধা, সান্ধা-ধাতু, সে" সন্ধা, সন্ধি হইতে) | প্রমাণ করিতে হইবে। সাধ্য-সাধনা-"" 

সলাধাট, সান্ধাই-_সন্ধি ছিক্পে প্রবেশ করি, | ন্তায়ে, যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহ! 

অনুসশ্ধান নিমিত্ত বিবরে প্রবেশ করি, সীধ্য) যাহা দ্বারা প্রমীগ করিতে হইবে, 

প্রঃ_ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সীধাইল। তাহা সাধন? যেমন ধু সাধন হইতে পর্বত 

অস্তরে (চণ্ডীঃ), তৃণ বান্ধি সান্ধাইল হাটের | বহিমান, প্রমাণিত হয়, গাঃ_নিশ্চয় করিতে 

ভিতরে (কৃত্তিঃ)) ভ্লুক সান্ধায় গর্তে ভয়ে ৰ পারে সাধ্য সাধন (চৈঃ চ:)। ইহা হইতে, 

কম্পবান (কৰিকঃ)। সীঁধানা, মানা ॥ ; তর্ক-বিতর্ক, অন্থনয়বিনয়-গ্রদর্শন। 

(বপাস্তরে দেধ ধাতু। হি" সেঁধ ছিদ্র করা। | পাঁধ্বস...ষা, ( স*)। ভয়। (অগ্রচলঃ | ধাধস 

যার কবিকঃ সাস্ত! ধাতু; চণ্তী£_- | দেখ)। 
র্ ১১৪ 
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সান...ধ্য, ( সাড় দেখ )। ্ পর্গবোধ, প্রাঃ 

হাতে সান নাই? চেতন] । 

সান. ব্য. (সানি দেখ)। ইঞ্জিত, প্রঃ 

"্রীনিধাম প্রতি কছে হাত সান দিয়! 
প্রায়ই সানি, হাত-সালি। 

সান..'ষা, (চান দেখ)। দ্বান। 

নানকী..'ষ্য. (আ* সহনক)। মাটির থাল|। 

দানা'ষ্য, (স” সম্মাহ)। বর্ম, গা 

ককততিঃ লং । 

সানা.''শান! দেখ। 

সানাই, সানি.'ষা, (সং সানেয়ী, সানিক1)। 

কাঠের বাশীবিশেষ। ইহার ধুতরা পিতলের । 
নহবত ও ঢোলের সঙ্গে বাজান! হয়। 

(ও* গান'মোহরী )। সানিদার, সাঁনী-.'যা, 

সানাই*বাদ্যকর। পৌঁ-সানাই.''সানাইর 

পৌ-স্থর বাঁজাইবার ব| ধরিয়। রাখিবার, 
|] 
। 

জানাই (ও, ম্বর মোহরী)। রর 
সানাভী.... (স+ঁমানাড়ী। বিগরীত অর্থ: 

বুঝাইতে স)। চতুর। | 

সানি...ণ. (আ')। দ্বিতীয় বার। (আদাঃ)। ; 

সানি ''ষ্য, (হি*)। ছানি, গোরুর নিমিত্ত! 
থইল-মাঁথা কাটা জীব । ৃ 

সানি..'ষ্য. (স* শাণী)। হস্ত-কটাক্ষা্দ সুচনা, 

ইসার! | (শাণী দেখ) । 

সাস্তার'' যয. (স* সম্ভার )। কমল! লেবুৰ 

জাতবিশেষ। ূ 
স্ত্রী 'ষ্য. ( ই* 9৫065 )। প্রহ্রী। 

সাঁখা'.'ধাতু, সাধা দেখ। 
সাপ..'ষা, (স* সর্প)। সর্প সত্রী' সাপিনী 

(প্রায়ই পদ্যে। সৎ সঙ্গিনী), ৩1:--গাপিনী 

বাঁঘিনী সত! পোষ নাহি মানে (কবিকঃ) 
সাঁপনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় (ভাঃ) 

গ 

গু 

সাঁপ-খোপ"'(স* হ্কুপ হইতে খোপ)। 

সাপ ও ুপ গাছ (কিন্ত, সহচর শব্ধ তুলা)। 

দৃষ্টান্ত, সাঁপের পাঁচ প। দেখা--দর্পে 
অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা। সাঁপও মরে, 

লাঠিও না ভাঙো-_-উভয় পক্ষ রক্ষা । সাঁপ 
হয়ে কাটে, রোজ! হয়ে ছাড়ে--তগরান্ 
সর্ণরূপে কাহাকেও কাটিতেছেন, ওঝার্পে 

তাহাকে বিষ হইতে রক্ষা করিতেছেন। 

কোনু কোন ঝুচকী লোকে এই দৃষ্টান্তে কাজ 
করে, অপরকে রিপদে ফেলিয়ু। রক্ষা করে। 
পাপের ছু'চ! গেলা--ভূলে সাপে ছু'্চা ধরিলে 

ছুঁচার ছুগণ্ধ হৈতু তাহ! গিলিতে চায় না, 
অন্য দিকে নিজের দাতের বকৃত! হেতু 

উগরাইতে পারে ন|। এইবুগ, উভয-টাকটে 
পড়।। সাপে-নেউলে ভাব_সর্প ও নকুল 

পর্পর শত্র,) এই বুপ, পরম্পর প্রণয় ও 

বিদ্বেষ। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে 

বাদিয়! সাপের স্বভাব জানে, অন্তে জানে 

না। সাপড়িয়া, সাপুড়ো .৭. ( স* সর্পহার 

--সাঁপড়া1+ইয়া স্বার্থে। হি সাপর!)। 

সাপ ধরিতে দক্ষ যে। দাঁপ-ধরা-''যে সাপ 

ধরে। সাপ-মণ্রী-*'ষা, গাহছস বর্গের দিবাচর 

খয়র। রঙোর দেড় হাত দীর্ঘ পক্ষীর্বিশেষ 

(0116 91701 0060 19816, 017089655 

£৪111008)। মাথ! বড়, চঞ্চ বাঁকা পুঙ্ছ 

দীর্ঘ)নথর ছোট। মাঠে থাকে,সাপ বেংখায়। 

সাপক্ষে (গ্রাণ) '“স্থপক্ষে 

সাপট..'ষা. ( স* সর্প_+সাপর--সাঁপট। 

তূ* দাপট )। সর্পের তুলা গর্জন, দাপট |" 

ধাতু. সাপু$ ধাতু দেখ। 

সাপটা, .ধাতু, ( সাপুটা 1)। সাপটাই--দাগ 

যেমন বেড়িয়া ধরে, তেমন ধরি। সগটান | 
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লাপটা'''প. (ঈ* সর্ব--সাব+ত1-সাপটা। | তু* ধনী নির্ধনী )। সত্র্ক। .সাবধানের 
হি" সাধটা--স* সমষ্টি হইতে ?)। ইতর-; মীর নাই--যে সতর্ক থাকে, তাঁধার মারি 
বিশেষ না করিয়! সব একবে, সীটে। . মরণ_নাই। 

সাপটা''“ণ' (সফেদ হইতে )। সাদা, গ্াঃ__ : সাবর...ফ্য. (সং সম্বর__মুগবিশেষ | কিন্ত, 
সাা-সাপট।। ইহার চর্ম কোমল নহে। দ্রব্যযোগে কোমল সা, সাপট."ধাতু, (স* সম্-পুট ধাতু । | করিতে পারা যায়। হি । সং ছাগল? তু" 
জাপট। দেখ )। সাপুটি. সাপটি _সংশ্লেষণ | মণ সাঁগল্ঞ_-ছাঁগল। ফরাসী 0:9105 )। 
করি, জড়াইয়। ধরি, প্রাঃ_-সাঁপটাঅ| ধরে! কোমলীক্কৃত চর্মবিশেষ। 
মাটি (শৃং পু$), বাঁমহুত্তে ধরিণা! সাপটি | দাঁবহিত-..গ. (জু+অধহিত)। অবহিত, 
(মেধনাদবধ), গর্জি গজ সাপটে প্রমদে : সাবধান। 
মুদগর ( মেঘনাদবধ )। সাপুটা, সাপট! ॥ : সাঁ-বাঙ্গ..'বাজ, শ্ঠেন দেখ। 
সাপুট!, লাপট!.. "ধাতু, (সাঁপুট ধাতু আস্তে)। : সাবাড়...৭. (সং সর্ব--সাবর-_সাঁধাড়। কিস্তু, 
সাপুটানা, সাপটানা॥ . অর্থপ্রভেদ হইতেছে )। শেষ, সমাপ্ত। 

সাপুড়া,'ফ্য. ( স* সম্পুট )। পিতলের পেড়ী, : সাবান, সাবাং ..ফা. ( ফরাদী 5৪০1), ক্ষার 
%:--ডাবর চুনাতি বাটা সাপুড়া ঘাঘর. তৈল-যোগে নিপন্ন মলাঁপহরী (ম" ফেনক)। 
ঘণ্টা, মিংহাঁসন গড়ে পঞ্চদীগ (কবিকঃ)। | সাবালক, সাবালগ...ণ. ( না-বালক দেখ )। 
( বঙাদেশে সীপুড়! আর দেখ! যায় না । বয়ঃপ্রাপ্ত; আদালতের বিবেচনায় প্রাপ্ত- 
ওড়িশায় আছে )। |. বয়ঃ। 

সাপুড়ে...সাপ দেখ। সাবাস..'ব্য, (ফা* যাবাষ)। ধন্য, ধন্য শবে, 
সাফ ''ণ. (আ)। নির্মল; স্পষ্ট । সাফ জবাব; প্রশংসায় । সাবাস..'ধাতু, সাবা 

_ম্পষ্ট উত্তর। সাঁফা'..লাফ। সাফাই | প্রংশসা করি। (পদ্ো)। 
'“ষ্য. (আশ সফাঈ )। দো হইতে মুক্ত | সাবু“, সাগু। 

(আ্বাদাঃ)। সাফ-সুৎ্বা-''ণ. (উর্দূ সথ্রা-_ : সাবুদ-"'ষ্য. (আৎ স্থবৃৎ)। প্রমাণ, গাঃ--সাক্ষী- 

স* সুধারা ? পরিষ্কত। সহচর শব্দ) । নির্মল, ! সাবু? নির্ধারণ, প্রঃ কথা সাবুদ করা। 
পরিষ্কত। সাফ-সোফ..'(সোফ উপচর শব্ষ)। | সাবেক...ণ. (আ* সাবিক)। পূর্বকার, 
মাফ। অবশিষ্ট। টু 

সাবই...সাবুই দেখ। সাব্যস্ত, সাব্যস্থ ''ণ. (সৎ সুব্যবস্থ)। সুব্যবন্থ, 

সাবকাশ ''ষ্য.(সু+অবৰকাশ। ঠি' সাবকাশ, সুনিশ্চিত, ৫$--ম্বত্ব সাবাস্ত করা । 

সওকাস)। অবকাশ, স্থযোগ ।..'প. (স' । সামনে..*বা. (স* সম্মুখ হইতে উদ হিং 

গান্তকাশ )। অবকাশ-প্রাণ্ড। সাম্না। ও ছামু)। সম্মুখে। 

সাবধান..'প. (স* সাবধান )। সচেতন, | সামলা".'ধাতু. (সামাল ধাতু দেখ। সং 
স্র্ক। সাবধানী ..গ(বা*। ম1অবধানী। ) সংবৃত হইতে )। সামলাই--আবৃত করি, 
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ষ্ও ক (পড় সামলাও-্দেহে আবৃত আপ ন সামাল, সামল।) নিরোধ করি, প্রঃ 

কর; গোপন করি, গ্রঃ_-ঘটা-বাটী পামলা) : --সাম'ল সামাল ডুব্ল তরী (রামগ্রসাদ)। 

লোভার্দ সন্বরণ করি, গাঃ-_সামলাইয়৷ সামালান।, সামলান! ॥ সামাল সামাল... 

চলিতে পাঁরিলে কুমে দেহ সুস্ব হইবে, রাগ | বেগ নিরোধ কর, আত্মরক্ষা কর, সাবধান 

সামলানা। ব্যয় সঙেকাঁচ করি, গা হও। অ-সামাল''ণ. অসংবৃত, প্রঃ-- 

সামলাইয়। চলিলে এই আয়ে ব্যয় কুলান! কাপড় অ-সামাল হওয়া) মল যৃত্রাদির নেগ 
হইবে) টান, ভার সহি, া_এই দোড়ী : অনিরুদ্ধ, গুঃ--কাঁপড়ে চোপড়ে অ-সামাল 

সামলাইবে না । (অকর্মক) সামলাই__স্ুস্ব ূ হওয়!_-কাপড়ে মল ত্যাগ কর! । 

হই, গ্রঃ- রোগ“ভোগের পর সে সামলাই"  সামিয়ানা '*শামিয়ানা দেখ। 

য়াছে। সামলানা। ৷ সামিল. 'গ (আ” যামিল। তু" স* সমিল )। 

পাম|..'ধাতৃ. (সীঁধা, সাধ! ধাতু দেখ।। অন্তর্গত। সাঁমিলাৎ."ষ্য. যাহ” সামিল 
আসা" সোমা )। পামাই-_সাধাই, বিবরে ৰ আছে, অবিভন্তু সম্পতি। 

প্রবেশ করি, পা-পিরীতি যদি অন্তরে : সাম্পান .'ষ্য,( মাপ্পয় ভাষার ? বোধ হয় সং 

সামাইল (চণ্ডীঃ), মেদিনী বিদরে যদি | চিন্রাপ্তা, পত্রাঙ্জা হইতে অপভ্রংশে |, মালয় 

তাহীতে সামাই (ভাঃ)। (অপ্রলঃ)1। : ভাষায় সম্পান_-চিজ্রিত নৌকা )। চাটি 

সামাই...ষ্য. (স* সংবর হইতে। হি* সামাঈ, | গীযের ৭৮হাত দীর্ঘ ছুই-মুখ-সমান নৌকা 

1 

ূ 
| 

 সমাৰ )। সম্বব, গাঃ_লোভ সাম'ই করা; । বিশেষ। ইহাতে এক জন ঠীড়াইয়। ছুই 

এ ঘরে এত জোক পামাই হবে ন/-এত | হাঁঠে ছুই দাড় টানে, হীল আবশ্তক 

লোকের স্বান হবে না। হয় না। 

সামান্য ''ণ. (স*)। সাধারণ; মধ্যম ( উত্তম ূ সান্তা "' [াতু, সাঁধা, সা'ধ। ধাতু দেখ। 

কিংবা অধম নহে)) প্রাকৃত, প্রঃ | সায়. 'ষা. (স*)। শেষ, সমাপ্তি, প্রঃ হরি হরি 

সামান্ত কোক) অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, কদর্য, | বল সবে পাঁলা হইল সায়। 

অল্প ...ধ্য. জাতি) অনেক-সম্বশ্ধী এক | সায়...ফ্য. (সহি হইতে উদর সহ,)। সু্মতি। 

বস্তু) সাম্য; [স্তায়ে) যাহা বিশেষ নহে। তথান্ত। 

সামাল...ধাতু, (স* সম্- ধাতু সম্বরণে। | সায়র.''ষ্য. ( স* সাগর )। সাঁগর। 8--সে 

আপদা* সামর, : ও* সমান্ত, হি* সম্ভল | সুখ সায়র (চখ্াঃ), বৃহৎ সরোবর, পা 

সম্ভাল, ম* সম্ভান্ত ধাতু । অতএব যেন | বর্ধমানে কৃষ্ণদায়র। 

সম্-ভ্ ধাতু, কিস্ত, অর্থান্তর হয়। চৈঃ ৮: সায়ন্ত। ''শায়স্তা দেখ। 

সম্ভালিতে নারি করে বৌল। স্বর, সামল! | সায়া...ঘ্য, (ফা*। পতু” 5858)। নারীদিগের 

ধাতু দেখ)। সামালি__ আবরণ করি, প্রাঃ | পরিধেয় লঙ্থা টিলা জামাবিশেষ। 

_ কাপড় সামালিয়। বইস_-দেহে আবরণ | সার...ধাতু, (স* স্থ ধাতু শিচ সারি ধা$ 

করিয়া); গোপন করি, প্রঃ-কাঞ্জল | হইতে । অপ,.নিম্ঃ প্র» সম্ ইত্যাদি 
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উপসর্গ যোগে তে যে যে অর্থ হয়, বা" 

সর ধাতুর সে গে অর্থ হইয়াছে । ও" হি' 
সার ধাতু )। লারি--অপদারণ করি, গ্রঃ__ 

বিপ্র সর্ধ দেখি খর্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে 
(তাঃ); অন্গসরণ করি, সম্পাদন করি, 

প্রা -রামাই পণ্ডিত টীকা সারিল আপুণন 

(শুং পু)-_তিলক্ কার্য করিল, প্রঃ নান 

করে সরোবরে সেরে নিত্য কর্ম (মাঃ); 

প্রসারণ করি, গঃ-_সার্য়ি! পরিল খুঞা 

খুলনা সুন্দরী (কবিকঃ)) সংসরণ, নিষ্পাদন 

করি, প্রাঃ--বার তিন ফপন্গ লারিল বীরদাপে 

(মাঃ); ফল নিষ্কাশন করি? গণিত করি, 

প্রঃ ইহা দিয়া নক্ষত্র সার (খনার বচন), 

_ইহা দিয়! নক্ষত্র গণনা কর? উৎপারণ ! 

করি, প্রাঃ-মন্ত্র দ্বারা মন্তের গুণ সারিয়া 

লইয়াছে ; রোগাদি অপনাংণ করি, ঞ3-- র 

ওষধে রোগ সারিয়! লইয়াছে; দোষাদি ূ 

সংশৌধন করি, গঃ-_ভাঙ্গা ঘটী সারিয়া | 

দিয়াছে; বিপন্ন, উতৎ্সন্ন করি, প্রঃ--রাগে 

সারিয়া ফেলিয়াছে। (অকর্মক) সারি ূ 

_অপন্থত, দুরীভৃত হই, এাঃ-রোগ | 
সারিয়াছে, আর ভয় নাই; সংশোধিত, 

আবর্জনা-মুস্তু করাই। সারান।।" সারানি 
'"'ষা সংস্কার) সংস্বীরবেতম। সারন-দীর 

'*'ষ্য, আরন+-ফা* দার।। জীর্ঘ সংস্কীরক, 
সংশোধক; যে কাসা পিতল জোড়ে। 

সার.'ষ্য.(স*)। স্থিরাংশ, গ্রাঃ-_ প্রণয়ের 

সার প্রীতি; তাৎপর্য, গ্রাঃ--কথার সার 

এই; সংক্ষেপ, ঃ _রামায়ণের সার কথ! 

কি? মজ্জা) বৃক্ষের নিবিড় দৃঢ় কাষ্ঠ, 
প্রঃ--বাবলা গাছের "সার কাল হয় 

বৃক্ষা্দির রস, সত্ব, €3-_খয়র এক গাছের 

সার) বল, গ্রাঃ--জীর্ণ দেহে সার থাকে 

না) গোবর-বাহা শম্তক্ষেত্রেরে বল 

বুদ্ধি করে; শম্ক্ষেত্রের বলবর্ধক দ্রবা। 
'**প.(ব)। শ্রেষ্ঠ। নি, অসার । সার. 

কচু ''কচু দেখ । সার"কুড় .'ষা. গোঁবর 

রাখিবার কুল ঝা! নিয়স্বীন বা! গর্ত। সার- 
গাদা-''ষ্য. গোবর তুপ। সারা.''ধাঙ্, (সার 
হইতে) সাণাঁই-_বৃক্ষার্দির কঠিন অংশ হই, 

প্রঃ--তাল গাই সারাইয়াছে--সেরেছে। 
সারানা ॥ সারানি'"'ষ্য. (সার+পানি )। 

স্বিতজল। দারাল, সারালা-.'ণ. (সার+ 

আল! )। সার-বিশিষ্ট। 

সংস্কৃত হই, গ্রাঃ-_অরৃষ্ট হইল দুষ্ট কিসে সার .'ষ্য. (সং সংসার)। সংসার, প্রঃ_-ঘর- 
যাবে সারিয়। (ভাঃ। গার! ॥ সার! ''৭, 

গ্রসারিত, দীর্ঘ, প্রঃ--সারা বিছানায় 

সারে এমন ব্যবহার চলে। ( ঘর-সার_- 

এই এক শবে )। 

কাদ।, সারা জীবনে দেখি'নাই, সারা ক্ষণ__| সারঙা..'ফ্য. ( স*। দাকইজা--মূলার্থ_শ্রী- 

সর্বদা, সারা ক্ষণটি-_সর্বদা ; সম্পন্ন, প্রঃ 

কাজ সার! হইয়াছে; গণিত নিপ্পন্ন, প্রঃ-- 

মারা কালী-দীর্ঘ প্রস্থ গুণফল ) সংস্কৃত, 
ঞ১-ঘটা সার হইয়াছে; বিপন্ন, উত্স, 

গ্রুঃরোগে সার হইয়াছে । লারা." ধাতু, 

(মার ধাতু আন্তে)। সাগাই--সংস্কঠ করাই, 

অঙ্জী, চিত্তিত। চাতক--অঃ হরিণ, 

মৃতঙাজ--মেঃ। পবে পরে নাঁনা অর্থ 

হইয়াছে )। চিত্রহরিণ, কৌকিল, মদন, 

কমল, ভ্রমর, ইত্যাদি, প্রাঃ--সারঙ্গ বচন 

জন্থু সারঙ্গ নয়ন, সারঙগ তম সমাধানে । 

সারঙ্গ উপরে জন দউ দার, কেলি করই 
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মধুপানে (বিদ্যাপতি)--কোকিল বচন যেন; 

হরিণ নয়ন, মদন তত্ত সন্ধানে । কমল | 

উপরে যেন ছই ভ্রমর, কেলি করে মধু- 

পানে ॥ তত্তরী বাদাষন্ত্রবিশেষ। সারঙী..“ষ্য ৃ 

সারঙা বাদযকর। ূ 

সারদা...ধ্য. (ফা সরোদ। শারদা দেখ)।, 

বেহাল! সদৃশ তন্তরী বাদাযন্ত্রবিশেষ। ! 

সার়নদার'''সার দেখ । | 

সারস ..ধ্য. (স')। কুলেচর বর্গের শাদ| ও ছুই | 

হীতের অধিক বড় পক্ষীবিশেষ (00 17166 

8601] )। নিবাস উত্তরভারতে, শীতকালে 

এ দেশে আসে। জোড়া জোড়া থাকে । 

সারা...সাঁর ধাতু দেখ । (স* সর্ব হইতে 1 | 

হিৎ ম* সারা । আসা" সাগ্রাম-_স* সাপ্র- 

অগ্র সহ 1) । 

সাঁরি, সীর...ষা (স্* শ্রেণি ? সরণি? এতে 

ধাঁড়ি, হি* ধারী-স* ধারা; ম* সাইর)। 

শ্রেণী, পঙ্ক্তি। সারি-গাঁন''নৌকায় শ্রেণী- 

বদ্ধ হয়! বসিয়া ড় ফেলার সঙ্গে সঙ্জো 

শাড়ীর গান। 
সারগামা.'*ষ্য, (ছি* সরিগম | স* ষড়জ ূ 

হঈতে সা। এই স] সুর ধরিয়। পরে পরে | 

অনুপাত অনুসারে অপর ছয় সুর হয় বলিয়া ৷ 

বড়জ। রি--স* ধাষভ--বৃষের ধ্বনি হইতে | 

বোঁধ হয় অন্ত অর্থ ছিল। গা-স* গাণ্ধার। 

এই নামের সঞ্জাত বুৎপত্ি পাওয়। যাক ন। | 

গা তৃতীয় সুর, গ তৃতীয় ব্যঞ্জন) ইহা 

হইতে ? মা--স* মধ্যম, সপ্ত সুরের মধাম। 

গা স* পঞ্চম, সা হইতে গণনায় পঞ্চম । 

ধাঁ-স* ধৈবত,-শেষের দিকে ধাবিত? 

নি-্স* নিষার্দ (হি নিখাদ )- স্বর 

উপবেশন করে বা শেষ হয় বলিয়া! ? প্রথমে 

: সারী, সার..ল্যা, (স* 

 সাবেঞ্গ, সারেং "*ষ্য 

টি 

এইরূপ অর্থ ছিল বেধি হয়। পরে কৃত্রিম 
অর্থ যেমন, মযুরধ্বনি হইতে ষড়জ, বৃধভে। 

হইতে খষভ, ছাগের হইতে গাধার, 

কৌঞ্ডে হইতে মধ্যম । পঞ্চম স্বর বলিয়। 
পঞ্ম। কেহ বলেন, দেহের প্রাণ অপাঁন 

সমান উদান ব্যান_-এই পাঁচ বায়ু সম- 

বায়ে ভ্ঞাত বলিয়! পঞ্চম। ইহ! কোকিল- 

ধবনি। ইহা হইতে, কোফিলে পঞ্চম গায়। 

ধৈবত--অঞ্চত্বর, কেহ বলেন, ভেকস্বর। 

নিষাদ_হত্তীষ্বর )। গীত ও তত্্রীবাদোর 
সপ্তশ্বর | (সা দেখ)। 

সারী। সং সারিক! 

হইতে ,অন্ত নাম সাক ও* বপ)। 

সালিক দেখ। 

, ( ফাঁ* সনূহর্ত। ) জাহাজ 

চালক ( ই* 0০080-৪৬810 )। (২) জাল 

দেখ। 

| জার্জ..যা. (ফরাসী, ই* 9186) তে 

বোনা পশমী বন্ত্রবিশেষ (দেশী লুই)। 

 সার্জন--ব্য ( ই* 9010807 )। ইংরেজী মতে 

শন্ত্রচকিৎসক; চিকিৎসক (0125510181)। 

আসিষ্টান্ট সার্জন ইংরেজী মতে অনু 

শন্্র চিকিৎসক, অন্গু-চিকিৎসক।* স্ব 

আসিষ্টা্ সার্জন...আদিষ্টান্ট সার্জনের 

নিয়স্থ চিকিৎসক সিৰিল দার্জন ( ই* 

0111 $010600 )1 ..শার চিকিৎ্মক 

লছে, জেলার প্রধান সার্জন। (২) (ই' 

88128810% )| উচ্চ পুলিশ গ্রহরী। 

সার্ট...ফা, (ই*: 9010) কোটের তলে 

পরিধেয় জামা ; জামা । 

সার্টিফিকেট. 'ষ্. (ই* ০০/৮9০90)। লিখিত 

প্রমাণপত্র (আদাঃ)। প্রশংসাপত্র । 
৪ 

ব্ $ 



| ৯১৯ ] 

সার্ভে '*ষ্য, ( ই* 90৮5 )। শ্রাম নগর ও | 
অন্ত তু-পৃষ্ঠের আকার ও পরমাণ, জরিপ। । 

সাল বন্দোবস্ত। সালিয়ানা...ণ. (ফা' 
সালানহ )। বাধিক। 

সার্ডেআর '"' যয. (ই* ৯0/০)০:)। | সাঁলগুকার ..ফ্. (হন+অলঙকার। তুৎ সাব- 
গ্মার্দমাপক। কাশ )। সুঅ্ঙকার, প্াঃ--তোমারি বচন 

সাল..'ষ্য, (স* সাঁল। সার আছে বিয়া. সাপঙ্কার মোর (চণ্ডীঃ)1...ণ. (স্+)। 
গা্ব_সাল। 
নারে! বিদ্যতে অন্ত। সল্যতে গম্যতে 

অসৌ--অঃ টীঃ। শেষো্ত বুৎপত্তিও 

ঠিক। সাল গাছের বন হয়খ ও" সাল্গ,আ।, 

হি* সাল; কোল ভাষায় সর্জম, সর্ভোম__ 
তু* সৎ সর্ত--অঃ ) নির্যান--ধুনা--ত্য।গ ৰ 

করে বলিয়। সর্জ। তু" লঙ্জিকাক্ষার)। 
প্রদিদ্ধ দৃঢ় গুরু কাষ্ঠবিশেষ।, এই কাঠ 

খদ্দরবুর্ণ। আশ মোট, আঁকা-বীক1। বৃহৎ 

আরণ্য তরু'বশেষ (510168 100369)। 

হিমালয়ের দক্ষিনে পঞ্জাবের কাঞ্জার। হইতে 

আপগামের মওগঞ্জ পর্যন্ত এক সালের দেশ; 

অপর দেশ মধ্যভারত হইতে গোদাবরী 

পর্বস্ত। পাত! অশ্বকর্ণসদৃশ বলিয়। এক স' 
নাম অশ্বকর্ণক; বসস্তকালে নুতন পাত! ও 

ফুল হয়, গ্রীষ্মে ফল পাকে । ছু্ভিক্ষের দময় 

দ্বরিদ্রে ফলের শন্ত খায়। ছদ দ্বারা ফগ 

আবৃত থাকে বলিয়া এক স* নাম শম্ত 

সম্থর 'অঃ)। ছালে ক্ষত করিয়া! দিলে ধুন! 

বাহির হয়। ছালে কষায় রসও আছে। 

সিতিসাল, সিতমাল.."শিশু দেখ। ( পিয়া- 
সাল দেখ)। 

সাল "ষ্য. (ফা*)। বতনর; মুললমানী অব- 
বিশেষ (শকান্দ_-৫১৫-সাল)। আকবর 

শাহ এই সাল গ্রবর্ত করেন। সাল-হাঁমা ম 
'""বত্ধরের শেষ) বাৎসরিক বিবরণ। 

সালা." সংখ্যার পরে বলয়! ৭. যেমন দশ- 
৫ রা 

অতিসারত্বাং অতিশয়েন | অনগকারবিশিষ্ট। 

সালতি ''ষ্য. (সাল+বহিত্র? ছাল--সাল? 

ছাঁলের দোড়ীতে বীধ। নৌক। 1) সাল 
কাঠের লম্ব। ডোঙা।। « 

সালন ''ষ্. (স* সলবণ? হিৎ। শালন-- 

বৈদ্যকে)। ব্যঞ্জন (মুঘলমানী ভাষায়)। 
| সালপাণী '.ষা. ( স* সালপর্ণী )। শিশ্বাদিৰর্গের 

প্রায় সে।জ, বন্ধ ক্ষুপবিশেষ (0650000101 

£৪11£6010010)। পাতার গোড়। গোল, 

কিছু দীর্ঘ নিষ্নপৃ্ঠ লোমশ । সাগ-পাতার 
আকার পাৃশ্তে নাম। ফুল ছোট ছোট, 
বেগুনা। এক জাতের শানা জোড়া জোড়। 
ধরে। শুঁটীতে পচ ছয়টা বাঁজ থাকে; 

শীতকালে পাকে । সালপাণী দশমূল-পাচনের 

এক উপকরণ। 

সালবোট.'"ষা, (ই* 38151) কানা-হীন 

রেকাববিশেষ। 

সাল্দা...ফ্য. (তু 58159, [0811118; ই* 

৪2158. 081119)। পু্টকারক ওষধ-বিশেষ। 

লালাদ -'ষা. ( ই* 9818) 1 অন্য নাম প্রায়ই 

লেটুদ (৩69০৫) | শা্ষ-বিশেষ । ইহার 

পাঁত। ইংজে কাচ! খার। শীতকালে 

লোকে সথ করিয়া ইহার গছ করে এবং 

বাধিয়! খায় । 

নালিক, সারী.'ঘ্য. (স* সারিকা । ময়ন| 

দেখ )। ভূমিচর গ্রীমা পক্ষীবিশেষ ( 1176 

001)0)07 017718, :4১0100016103 
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01509 )। তের চৌদদ আজ্গুল দর্ঘ। 
মাঁথ। ঘাড় কাল, পেট লাল-খয়র ৷ চোখের 

নীচে ও গেছু পালখ থাকে ন। | কিচকি অ 
কিচকি'অ ডাকে । লোকে পেষে, এবং 

পড়াইতে শেখায় । (শুক দেখ)। গাঞ্জ- 

প্রঃ সাষ্টাঙজ প্রণাম । “অষ্ট-অঙ্জা,--জামু 
পদ হন্ত বক্ষ শির বুদ্ধি বচন দৃষ্টি--এই 
অই্-অর্জা প্রণাম ।-.'া, অষ্টাঙা, যথ।, 

শির গ্রীব! বক্ষ উদর পার্ পৃষ্ঠ হস্ত পদ, 

প্রঃ- সাষ্টার্জে ব্যথা হইয়াছে । 
সাঁলক...এই সারী নদীর পাড়ে গর্ত করিয়া 

বাস। করে। পক্ষের অধোভাগ বাদামিয়! 

লাল। (11) 02710 107119. ঠা 

£108101810৯)।  গুয়-সালিক ''( ম 

গুহা-সাঁরিকা )। পাশুট! রং, কানের কাছে 

শাদা পা€থ থাকে । গাছের ডালে বাসা 

9500110- 

সাহ, সাহনসাহ.''শাহ দেখ। রর 

সাহস ''ষা, (স*। ঢাকায় গ্রা* ধাঁরস)। 

বলাৎকার; বলে কৃতকর্ম) অবমৃষ্য কর্ম; 

ছুষ্কৃত কর্ম; ০-শৌর্য) ধৃ্টত।, নির্ভয়ত। 

সাহমিক..'গ. (স*)। শুব, নির্ভীক। সাহসী 

'**প, ( শাহলিন্)। সাঁহছদ বিশিষ্ট 

নির্ভীক । অসমসাহদী.'প. (স)। অতিশয় করে। (10109 015 1770705, 

08901 ০0018. | দৃষ্টান্ত, গু! সালিকের : সাহসিক,। 

ঘাড়ে রৌ--অসম্ভব কা । গুয!-সাঁলিক : সাহা...ষা, ( স* সাধু--বণিক। কিংবা সং 

কিন্ত দেখিতে কুশ্রী নহে । ৰ সহায় হইতে | তু* ও* সাহ| সহায়) 

সালিয়ানা ''সাল দেখ। বিহার'তে সহায় _+উপাপিবিপেষ )। উপাধ, 

সালিস..'ষ্য. (আ')। মধাস্ব। পালিস-নামা '' : বিশেষ । 

সালিস দ্বার! বিচার ফল। সালিসি "যা. দাহানা-'ষ্য. (ফা* শাহানাই_সধ্যাকালীন 

মধ্যম্বত। সালসী''ণ. সাঁলস দ্বার .. শ্বীত)। রাগরগিণী দেখ। 

বিচার্য। | সাহেব. 'ষ্য (আ"* সাহিব )। (মুনলমান ) 

সালেপ-মিসরী..“ষ্য.. (আ* সালব-মিসরী। ভদ্রলোক ; শাদনকর্তা; শ্বেতবর্ণ মন্ুযা। 

সালিমকন্দ--বৈদ্যকঃ)' রাঙ্গাদিবর্গের কয়েক ৷ স্ত্রী* বিবী, মেম। (২) মান্তে নামের পৰে 

জাতি ভূমিজ শাকের কন্দ। তন্মধ্যে এক : বসে, যথা, মৌলভি-সাঁহেব, বাবুস্মহেব। 

জাতি (010119 )950819) গুসিদধ | ইহা সাহেব বহ্বচনে সাহেবান। সাহেবি, 

পান্থ ও আফগানিস্তান হইতে আসে। ! সাহেবিখানা...ষ্য. সাহেবের ভাব বৃত্তি। 

অন্ত জাতি উত্তরত্কারতে জন্মে । ইহা নিকৃষ্ট। : সাতেবী .'প. দাহেবের যোগ্য। সাহেব 

সালেপমিসরী ঈষৎ মিষ্ট এবং রসায়ন , ...(সুবাদাঁর হইতে স্ুবা। সহচর শব্ধ )। 

বলিয়! প্রণিদধ ৷ ধনবান্ কিংবা! পদস্থ ইংরেজ । 

সাশ্রয়...ষা. (স* স্থ+আশ্রয়। তু* সাবকাশ)। : সাহিত্য. যয. (স*। সহিভন্ত ভাবঃ)। মেন) 

আশ্রয় ; বায় হইতে রক্ষা, প্রাঃ_-এ কাঁজ , বঝাকরণের সহিত পাঠ্য কাব্য (তু স' 

করিলে টাকার সাশ্রয় হবে। ৷ সাহিভ্য-দর্পণ )7; কাব্যালগকার * বায় 

সা্টাককা...প. (দ+)। দেহের অ্ অগ্তা সহিত, (আধুনিক অর্থ। এই অর্থ ৪ রি" 
র্ ১) 
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লি 

ম'তে'হয় নাইট। বাজ্সয় দ্বিবিধ--পদ্য ও | (টং চঃ), দরজী কাপড় সিয়ে (কবিক:)। : গণদ্য। সাহিত্যিক''ষ্য. (সাহিত্য +ইক)। | সেঁআ॥ সি'আ, সেঁআ...ধাতু, (সি ধাতু 
গদ্যপদ্য-লেখক ও পাঠক । আস্তে )। দিঁআনা, সেঁআনা॥ গাঃ-_ 

সাহ্, সাউ..'ষ্য. (স* সাধু__বণিক )। উপাধি-; অধাক্ষেরা তাল থলিয়া সিঞাইয়! বসিয়া- 
বিশেষ। ছিলেন (টেকচাদ)। 

সি .ক্য়াবিভঙ্বি প্রাচীন বা*তে, যথা, ৷ দিঅনী, (গ্রা' সিম্নী ).'ষ্য. (ম* সেচনী। 
করসি-করহি--করহ--করু। কিংবা বা* সিচ ধাতু হইতে ধিচনী।.আসা" 

সিং, সির. "সিংহ উপাধি। র সিচনী, ও* সেণা_-স* শ্রেণি)। বংশ- 
পিংহ, (রা" দিজ্ঘ''ষা. (সখ দিংহ_সিজ্ব। | নিগিত জল-সেচনী। পিঅনী ছারা ক্ষেত্র 
 হি* ও* সিজ্ঘ)। প্রপিদধ শ্বাপদ পশু (106 | জল উত্তোলিত হয়। ছুই জন মানুষ ডোবের 

1101. 4৫115 160)। সিংহের ঘাড়ে ও | ছই পাশে ঠীড়াইয়া রজ্ছু (জোত। স* 

মাথায় দীর্ঘ কেশর, এবং পুচ্ছপ্রান্তে কুষ্চবর্ণ | যৌত্র) ধরিয়! জল'সেচন করে। যে ডোবে 

লৌমগুচ্ছ থাকে । হরি-_পিঙালুবর্ণ বলিয়া: বা! গর্তে জল জম হয়, হাহ! ডোবগাড়ী বা 
এক ,স* নাম হরি। এদেশে এখন কেবল ঝাইল, প্রাঃ--নাহি ঝালি কাটে বীর না 
কাঠিয়াড় গ্রদেশের বনে দিংহ আছে। | ধবে গিয়নী (কবিকঃ).) যেখানে দুই জন 
নত্রী' সিংহী (স*), সিংহুনী (বা*)। (২) | দীড়ায়, তাহ পাঅড়া; যেখানে দিঅনীর 
রাশিচক্রে রাশিবিশেষ। (৩) শব্দের পরে জল পড়ে, তাহ ঝাইল-দাথন। | 

বগলে শ্রেষ্ঠ, যথাঃ, পুরুষদিংহ | (৪) ইহ । সিআন! ''সেআনা, সেয়ানা দেখ । 

হইতে, মানুষের উপাধিবিশেষ (গ্রা* গিজ্ঘ, : সিওয়ায়, সেওয়ায় ব্য (আশ সিৰাএ)। 

সিঞ্জ, সিং, সিজ্গী। স্ত্রী” সিজ্বিনী। তু*। ব্যতীত! 
বাঘনী)। সিংহাসন ''ব্য. (.স*। সিংহন্ত/ : দিওলী .'যা, ( স" শৃঙ্খল হইতে ?)। খেজুর-রদ 
কারঃ সিংহঃ তত্প্রধানমাসনং, সিংহগাদা।। নিমিন্ত যে (মুসলমান) থেজুর গ|ছ কামায়। 

হি' সিংহাকার উচ্যতে | ভদ্রান ত্বর্ণময় । নিক...ষ্য. (ফা* দীথ)। লোহার ছড়ী। 
হইলে সিংহাসন । সিংহাসনং তু ত হৈমম্ ; সিকন্জা..ফ্য. ফা) বই বাধিবার সময় চাঁপ 
-হেমঃ)। নৃপাসন। সিংহদ্বার, সিংদরজ| : দিবার জাত। 

'**্ষা, বাড়ীর প্রধান দ্বার (এই দ্বারে পার্খে সিকমি-'“ষা. (ফা* ধিকমীঃ)। অধীন গ্রজা। 

মিংহ নিমিত থাকে)।  মিকমি জমি--সরকার যে লাঁখরাজ জমি 
সি."'ধাতু, (স* সি ধাতু বণ্ধনে, সিনোতি পদ ৃ ঝালেয়াপ্ত করিয়া বিলি করিয়াছেন । সিকমি 

হয়। এই কারণে বা* সি অনুনাসিক, : মহাল.''যে মহালের খাঁজন|, তানুকদারের 

আমা* সি, ও* সি, হি* সী, ম*শিৰ ধাতু)। | মতন, একেবারে সরকারকে দিতে হয়। 

গিই--স্ত্রাদি দ্বার! যুক্ত, গ্রথিত করি, ; দিকল, সেকল-*'ষা, (আ* সৈকল.)। 
প্রঃ-শ্রীবামের বস্ত্র সিঞে। দরজী যবন : অস্ত্রশ্ত্াদি নির্মল ও মার্জন| কর। 

॥ ৰ ৯১৬ 
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সিকলগার''ষা'( ফাঁ* সৈকলগর )। সিকল- | দিজ-''যা, (স+ সীহ, অহী--অঃ। হিং 
কার। ূ 

সিকস্ত.'শিকস্ত দেখ । 

সিকান, সিকনি..“ষা, (স* সিংহাঁপ, সিজ্বণ )। 

শিকান, নাদিকামল। 

সিকারৎ'-'শিকারৎ দেখ। 

সিকা..'ষ্য, (স* চতুফ] | হি* স্থকাত ও* 

নুকা)। চতুর্থাংশ, টাকার চতুর্থাংশ । 
সিকী-..ষ্য. (দিক হইতে )। টাকার তোলার 

চতুর্থাংশ পরিমাণ ) টাকার চতুর্থাংশ রৌপ্য 
মুদ্রা (টাকা, ওজন দেখ )। 

সিক!...যা, (আং)। বাদশাহ মুদ্র।, বাদশাহ 

মুদ্রারিকত টাকা । (১০০সিক্কায় ১০৬1/১৩1-- 

চলিত টাক! হয়)। বিরাশি সিক্কার 
ওজন..'আশি তোলায় শের নহে, তাহারও 

অধিক ওজন। 

' মিখ-.'ষ্য, (হিৎ। ন* শিষ্য )। শিখ । 
সিঙেকানা-'“ষ্য, (ই* ০10000798)। আচ্ছুকাদি 

বর্গের আমেরিকার গাছ। এখন দাঞ্জিলিঙা্ 
ও দক্ষিণে নী'লগিরিতে সরকারী চাষ 

হইতেছে) এই গাছের ছাল হইতে 

আপাণু,রবর্ণ সিঙেকানা ওষধ। ইহা অঃয়, 

কিন্তু, কুইনীন অপেক্ষ। মাত্রা অধিক লাগে 
এবং বিবমিষা জন্মায় | 

সিচ..'ধাতু, (স+* সিচ ধাতু হইতে দিঞ্তি 

পদ। এই হেতু সিচ অন্ুনাসিক। শ্রী" 

ছিচ ধাতু । এই কারণে গ্রা* ছি'চ্নী_- 

সিম্নী। সিঅনী দেখ। ও* সিঞ, হি 

সীণ্চ, ম* মি'চ। প্রাচীন বা" সিঞ ধাতু)। 
সিচি--জল সেচন করি, জল তুলিয়া 

ক্ষেত্রাদিতে দিই। প্লেট ॥সিঁচ...ফ্য,সেচন। 
সেঁচ'"“ধাতৃ, (সি চ ধাতু আস্তে)। সেঁচান॥ 

সিল, ওৎ সিজু)। লীহ্ হইতে সীঝ-_ 
সিজ। স্হৃতি ক্ষীরং। কিন্তু, অমরে কেবল 
বন্দ্র-তেকীটা সিজের নাম সীহুগ স্ব,হী)। 
মনন! গাছ, (কবিক£-পাত| সিজ), প্রঃ-- 

সিজ আঠ! দিয়া সই শক্ত করে মেড়ে, মাঃ 
-_মাঁড়ী। দিজ নাম অগ্রচলঃ হইতেছে । 

তে-কাট। সিজ.'.তে-কাটা, তে-শিরা মনস| 

দেখ। ঘোড়া-সিজ,লগকা-সিজ..'ম্ন,হি-আদি 

বর্গের গর বক্ষবিশেষ ( 22001001018 
(10০৪111)। এক একটা গাছ ১২1১৪ 

হাত উ6!| হয়, গ্রায়ই বেড়াতে হয়। গাছে 

কাট! নাই, পাত! অতান্প, ক্ষুদ্র কষুত্র, ডাল 

আঙলের মতন সবুঃ হরিতবর্ণ। (* লঙরা 
সিজু, হি* সেহ্ড )। 

দিঝ, (গ্রা" সিজ) "ধাতু, (স* সিধ ধাতু । ও" 
হি* সিঝ ধাতু )। সিঝি-উত্তপ্ত জলাদিতে 

পক হই। সিঝ|॥ ধাঁন-সিঝা হীড়ী-''যে 
হাঁড়ীতে ধান পিঝানা হয়। দিঝ|-পোড়া 

'শ্জলে সিদ্ধ ও আগুনে দগ্ধ তোজ্য। 
পিঝা...ধাতু, (দিঝ ধাতু আস্তে) 
সিঝান| ॥ 

সিজন (গ্রা*), দিজ্জন (প্রা*)--য্য (স' 

সর্জন, বাঁ" স্জন )। স্থজন। প্রঃ- 

শৃং পুং। 
সিঞ্''খাতু, (স* সিচ ধাতু। সিট ধাতু 

দেখ)। সিঞ্ি'জলাদি সেচন করি, 

প*ছই হাত সিঞ্ি যদি সিন্ধুক ধার 

(বিদ্যাপতি)-_সিদ্ধুর ধারা) ভক্তি কল্পতর 

রুইল, সিঞ্চ ইচ্ছ! পানী (চৈঃ চঃ)। দি! 

সিঞকন...ফ্য, (সিগ্চ ধাতু অন। ম**সিএন)। 

সেচন। 
৪ 



| ৯২৩ ] 

সির্টকা...ধাতু, (ঈ* সীৎকার হুইতে)। 

সিটকাই-শীতাদিতে কম্পিত হই, বাঁকিয়া 

যাই, গ্রঃ--সাপের মুখে কেরোসীন তেল 

টালিলে সাঁপ সিটকা ইয়া-মিটকাইয়! মরে-- 

( মিটকাইয়! গচর প?1)। ( সকর্মক) 

সিটককাই_দ্বণা অবজ্ঞায় উৎক্ষিপ্ত করি, 
গ্রঃ--গরবে নাঁক সিটকাইয়া কথা বলে। 

সিটকানা ॥ 

দিটাম (গ্রা").'-ষ্টাম্প। 

গিটা"*শিটা দেখ। 

দিঠ."শিঠাখদেখ। 

সিড়ংসিড়*ব্য, (স* হৃষ ধাডু_হর্ষণে )। 

দ্তহর্ষণে, ঃ-টক খাইলে ঈ্মত সিড় 

সিড় কুরে। (২) (স* সীৎকার হইতে )। 

২৬৬ 

লোমাঞ্চনে, প্রঃ-শীতে গা সিড়-সিড় 

করে। পিড়-সিড়ানি॥ (৩) সড়ংসড় 

দেখ। 

সিড়ী-'শিড়ী দেখ। 
মিতসাল..'শিশু দেখ। 

সিথান..'ষ্য. (স* শির-সথীন )। শয্যার মাথার 

দিক? মাথার বাঁলিস, 1$--নাগরের বাঁছ 

করিয়! সিথান (জানদান)। 

দিখী...ফ্য, (স* সীমন্ত )। মন্তকের কেশ ছুই 

পাশে পৃথক করিয়। মধারেখ!) শীমস্তের 

বর্ণ অলঙ্কারবিশেষ ( পূর্বকালের অলকা 

রচনার অনুকরণে )। সিঁথী-পাটা-”'ষ্. 
(স* সীমস্তপটী)। সিঁথীর পট্টাকার স্বর্ণ 

অলঙ্কারবিশেষ। 

দিদ.'য্য. (স* সন্ধি। আসা সিশ্ধি)। 
চোর্ধাভিলাষে গৃহতিত্তিতে সন্ধি বা ছিদ্র । 

মি'দ-কাটি..'ষ্য. ভিত্তিতে ছিদ্র বা! সুরপ্ঞা 

করিবার লৌহ-ভ্রমরবিশেষ। সিদাল, 
্ 

সিঁদেল..'ফ্য. (সি'দ+আল। স* সন্ধিলা)। 

স্ুরঞ্জা করিয়া চুরি করে যে? সি কাটিতে 
দক্ষ যে। সিদেল চোর..'ষ্য, (স* সশ্ধি 

চৌর)। সিঁদ কাঁটিয় চুরি করে যে। 
সিঁদুর" 'সিন্দর দেখ । 
সিদ্ধ...ণ, (স*)। সম্পন্ন, সমাপ্ত; লব্ধ, 

অজিত? ক্কৃতকৃত্য, লব্ধকাম) প্রমাণিত, 
গ্ুতিপন্ন, নির্ণীত; অস্মতীপে পক্ষ; অভিজ্ঞ 
বাৎপন্ন; মোক্ষপ্রাপ্ত; অমানুষিক শন্তি- 

সম্পন্ন ।.."ষ্য, (স*)। দেবযোনিবিশেষ) 

ব্যাসাদ্ি সিদ্ধ পুরুষ; পাঁজির যোগবিশেষ। 

সিদ্ধাস্ত'''ষ্য. ( দ* ))। পূর্বপক্ষ নিরাস ও 

সিদ্ধপক্ষ স্থাপন; গ্রমাণীককৃত অনুমান? 

প্রামাণ্য গ্রশ্ব__যেমন দর্শন, জ্যোতিধিদা]। 

সিদ্ধাস্তী ... যয... মীমাংসা-দর্শনশান্তরজঞ, 

জ্যোতিষসিধ্ধাস্তবেত| | সিদ্ধি “যা. (স*)। 

নিষ্পত্তি; ফলোৌৎপত্তি; বৃদ্ধি, খশ্বর্য; 

জয়লাত; পাঁজির শুভ যোগবিশেষ ; ভঙ্গ 

বা ভাঙ্জা নামক মাদকবিশেষ (ও* পত্তি)। 

ইহার গাছ (081009)19 3901%2) | এ দেশ 

ব্যতীত আশিয়ার বহু প্রদেশে বন্য জন্মে। 

পুং ও স্ত্রী গাছ পৃথক স্ত্রী গাছের কৃষি 

হইয়া থাকে । গাগা এই গাছের মঞ্জরী। 

কলিকায় তামুকের মতন করিয়! ইহার ধুম 

পান করা হয়। কিন্ত, পুং স্ত্রী ছুই গাছের 

জীশ হইতে স্ৃত্র ও রঞ্জু হঁয়। বীজ হইতে 

তৈল পাওয়। যাঁয় এবং কোথাও কোথাও 

লোকে খায়। অনেক পঞ্চিতের মতে পূর্ব- 

কালে এ দেশে তঙ্গার মাদক তা গুণ জান! 

ছিল না, কিংব। এই গুণের জন্য ইহার 

আদর ছিল না । সিদ্ধি গাছের পাতা ( ও" 

পত্তি, হি* সব্জী, ঠাণ্ডাই ) মিদিধ নামে 
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খ্যাত। এই পাতার সন্ত শুফ ফুল ও বীজও ূ 

মিশ্রত থাকে। ইহা ঘুটিয়! ছুধ গুড় 

ইত্যার্দ সহি পান করিলে মন্ততা জন্মে 

সিদ্ধি গাছের পাঁতা ভাটা মঞ্জরীতে এক 

নির্যাস বাছুর হয়। তাহা চরস। সিদ্বির 

ঝুলী--যাহার৷ সিিধ পান করে, তাহারা 

থলীতে কেবল সিদ্ধপাতা রাখে না, 

সিদ্ধি ঘুটিবার উপকরণ রাখে। ইহা হইতে 

নান! উপকরণপূর্ণ আধার । কথায়, সিদ্ধি: 

খেলে বুদ্ধ বাঁড়ে__ইহা৷ সিদ্ধিপানাদত্তের 

কথা। 

সিধ| ..ধাতু, (স" সম ধাতু হইতে। সাধ 
: ধাতু দেখ)। সিধাই প্রবেশ করি, প্রাঃ 

ময়লানিল হিমশিখরে দিধায়ল (বিদ্যাপতি), 

.কান্থু কুশলে পরদেশ সিধাঁয়ল (জ্ঞান্দান)। 

বর্তমান রীতিতে দিধাইল হইত। (অগ্রচলঃ)। . 

..*ব্য.( সং সিদ্ধ হইতে । ত্য অন্ন পিদ্ধ স্ধি। 

_ করিয়। ভোজন করিতে হইবে )। পাঁক ও 

' ভেজন নিমিত্ত অন্তকে প্রদত্ত আমান্ন। 

সিধা...ণ. (হি সীধা। স* শুদ্ধ )। সোজা, 

খজু। যেমন পথ । শাদা-শিবা শ্বেত বর্ণ ও 

শুদ্ধ | (শুরুবর্ণ শুদ্ধ বটে)। শাদা দেখ! 

সিধ...মির দেখ। পিঁধাল''ণ. (সং 

সন্ধল! | কিংবা বা সি'ধ1আল)|। ঘরে 

পি'দ কাটিতে দক্ষ। 

সিনান (্রা*) 

স্নান, গ্রঃ__শুং পুঃ) প্রাচীন পদে । 

সিন্দুক ''ষ্য, (আশ সন্দযক। ও" হি” মণ 

সন্দ,ক )। কাঠের লোহার বড় মঞ্জা, 

এঃ সিন্দুক হৈতে বেণ্য। গণে দেয় টাকা 

(কৰিকঃ) । 

সিন্দুক গ্রা')-''সিন্খুক দেখ। 

..-ধা,(স্*ম্সান। চান দেখ)। 

সন্দর, পিঁছুর"'ষা, (সঃ সিন্দুর | সিনরং 

| নাঁগসম্তবম্__অঃ; নাগ-_সীপক ; অত খব 

প্রাচীন সিন্দুর চীনা নহে, মাঁটিয়া সিদুর)। 

রন্তৃবর্ণ রঙ্াবিশেষ | চীনা সিন্দুর'.'পারদ- 

গণ্ধক-ঘটিত সিনুন (০০110111100), 

হিগ্াল। মাঁটয়া সিন্দুর'"'লীসুরুঘটিত 

সিন্দূর (1010101) | এই সিন্দ;র হিতল- 

তুল্য লাল নহে। দিছু র-পাতিয়া, সিঁদুর 

গেত্যে..“চিন্গুর চিএনী প্রসৃতি নারী-কেশ- 

প্রসাধন প্রব্য রাখিবার কড়ি-বসান! পাত্র। 

| অন্ত নাম সিঁছুর-চুপড়ী। একপপাতা সিঁদুব 

একখান পত্রে বা কাঁগজে রক্ষিত সিন্দুর। 

পূর্বকালে পাতিয়।৷ কিংবা চুপড়ী পরিবর্তে 

পেড়ীতে দিন্দূর রাখ| হইত, প্র£সারিক 

কুন্তল পেড়ী পাছু লয়ে'যায় চেড়ী, কেহ লম 

বিয়নী দর্পণ (কবিকঃ)__ সারিকা, সারি, 

শারি__পাশা, কুস্তলপেড়ী_কেশ রচনার 

উপকরণ পেটিকা।বিয়নী__ব্যজনী। সিন রিয়া 

পু, ( দিন্দুর+ইয়!)। দিন্দ;র তুল্য ঘোর 

রন্তুবর্ণ। ঞ18--সিঃ মেঘ । | 

' সিদ্ধাল .“ফ্য. (স* সন্ধিলা। ও* সিন্ধাল )। 

সিঁধাল। সি“ধালিয়া...ষ্য, (সি্ধাল+ইয়া)। 

সিঁধাল চোর, প্রঃ চৈভন্যমঙ্গল্ঞা 

| পি): নন্ধড়া'' 'রাঁগরাগিণী দেখ । 

সিপ্ধক (গ্রা* সিন্দুক). 'ণ'( স* সিপ্থ। ক) 

সিপ্ধ, দেশজীত, যেমন, লবণ। লু 

দেখ। 

সিনী-শিরিণী, চিনী দেখ । 

সিপ, সীপ-.“ষা. (সং গসিপ ধাতু হইতে। 
| দিপ, হি ছীপ, ম* ছিপটা)। বাশের 

ডগলা' কিংবা কঞ্জিনিিত মাছ ধরি 

সাধনবিশেষ। 

৩৪ 
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গসিপ, সীপ- ফা, (ই* 8010) সমুদ্র জাহাজ ৷ পিমলা'"*ষ্য. (স* সীম +লা, কিংবা সীমা 4- 

সিপ-সরকার."'যে জাহাজের মাল বিকুয়ের আলি হইতে)। সীমার বাহিরের স্বান; 

দাম আদায় করিয়। বেড়ায় । । শ্রীমান্তরঃ গ্রীমান্তরবাসী, প্রঃ--ছড়ায়। 
টা...ধাত, (সিপ- ৃ জিরার সিপটা'. "ধাতু, (সিপ-কণ্চি+তা স্বার্থে?) গোরুর আগন্ত। রোগ বিশেষ, পশ্চমারোগ 
সিপটাই-_সিপ বা কণ্ডি দ্বার গ্রাহার করি | (গোরু দেখ)। 

জিপটানা | ও ূ শিরিষ "'ষা, (ফা* সিরেষ)। গোমেযাদির চর্ম 
সিপ্-সিপ "ব্য. €স* স্থপ ধাতু হইতে সর্প। হইতে প্রাপ্ত আঠা (810০)। সিরিষ-কাগজ 

সর্প তুল্য যাহ! বীকিয়। যায়, তাহা হইতে)। | ***সিরিয আঠা দ্বারা কাঁচচুর্ণ-লগ্রপুরু 
বেত কিংবা সবু ক্রি দ্বারা প্রহার শব্ে। | কাগজ । র 
সিপ্-সিপানি ॥ সিপুসিপাতণ, (পিপ্- | দির্কা.'ষা. (ফা*)। গুড় ও অন্য মিষ্ট রস 
সিগ+আ )। শীর্ণ ও দীর্ঘ, যেমন এক ! সম্ধিত করিলে যে অঙ্ন উৎপন্ন হয়, শুন্তু। 

এক মানুষ হয়। , (%1106691) | 

সিপাই.'ষ্য. (ফা* সিপাহী )। সৈন্য, দেশীয় | সিল, সীল-.'ষ্য. (ই* 5681) নামমুদ্রা, 

সৈন্ত | সিপাই-সান্ত্রী*ষা, ( ই* 9৫005--1  মোহর। সিল করা_নামমুদ্রা অঙিকত 
ান্রী। সহচর শব্ব)। সৈন্য ও প্রহরী, করা। দিল-আংটি-.'যে অর্ভারীতে নাম 

গ্রঃ-দিফাই সান্তির যার কুরনিম করে| ক্ষোদা হইয়াছে। দিল-মোহর .'্য. (সহচর 

তাঁর! (রামপ্রসাঁদের বিদ্যান্ন্দর )। শব্দ)।' সিল বা মোহর। 

দিগী, সিপ..ফ্য, (সৎ সীপ-যজ্ঞার্থে। দিল-''ষ্য, (ই 8916)) দৃস্তা। সিল- 

নৌকাঁকার পাত্র। স'গ্রাণ দিপ্গী। ভাব-] তামা-"'দস্ত। ও তামা। 

গ্রকাশে, সিগী। হি* ও*তেও দিপী। । সিলশ্ধ, সিলিন্দি ''ষ্য. (সণ সিলণ্ধ )। অ-শক্ক 

শুক্তির খোলা, গ্রাঃ-সিপীর বোতাম; গুম্কবিশিষ্ট  কর্দমজলচর মহস্তবিশেষ 

বিন্ুকখোঁণা, ঝিনুকখোলার তুল্য রুপা | (91101018 ৪08০0০8)। আড় মাছের 

কিংব! পিতল, প্ঃকবিকঃ। সিপী' ; তুল্য। বড় বড় নদীতে থাকে, তিন চারি 

ছিগী দেখ। হাত হয়। চোখ ছোট । জল হলে তুলিলে 

সিয়ন...যা. (স* সীবন | সি" ধাতু দেখ)। শীঘ্র মরে না। 

সেঁঅ। | সিল্ক--'যা, (ই* 51 )1 রেশম, পাতলা 

নিয়...শিয়। দেখ । রেশম। 

সিয়ান।..'ণ. (হি*)। সেয়ানা দেখ। সিলপট .-যা. (হি*। ই* 9180201 হইতে )। 

মিরকস্ত1''শিরকস্ত| | রেল পাতিবার কড়ি কাঠ। 

মিরথন্ত-.'শীরখিষত দেখ ।  স্ল্সিল|--ষা, (আ)। ব্যবস্থা, ধাঁধা। 

সির্নী, সিরিনী...শীর্নী দেখ। সীট...ষা, (ই* 5০৪)। আসন, উপবেশন- 

দিরা."শিরা দেখ । ( স্থান; আবাদত্বান। 
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টতা-ভোগ...ফা. (স* সিতা- শ্বেতবর্ 
বলিয়া ?)। চাঁউল-ুড়ি, ময়দা, ক্ষীর, 

ছেনা-যোগে মিষ্টানবিশেষ। 

"থা, সীথি...সিথা দেখ। 
|ীন...ষ্য. (ই* 5০676) | রঞ্ামঞ্চের পট | 

প.“"ষা. (স*ষজ্ের নিমিত্ত নৌকাঁকার 
পাত্র )। কৌশ!, ছোট নৌকা । 

ীমা...ষ্য.(স*। হি* ম* সীশৰ )। গ্রামাদির 

অবধারিত অস্তভাগ,; মর্ধাদা ৷ সীমা-সুড়া 

,*শীমা-শেষ। সীমানা"'ষ্য. (স* লীমন্)। 
সীমা, চৌহদ্দি। সীমানাদার, সীমানদার 

মা টি গ্রীম্য চৌকিদার। 
রা নীমা-'“ষ্য, (স* সীমা, স* নেমি, চকু 

প্রান্ত । অতএব সহচর শব্দ)। সীমা । 

রথস্তা--'শীরখিষত দেখ । 

রালি-'“ষ্য. (স* সীর-_লাঙ্াাল+আলি)। 

লাঞঙ্াল-পদ্ধতি। 

"সিল দেখ। 

স|..ষ্য. (দ* সীস, সীসক)। অক্ন-তাপে 

দ্রবণশীল গুরুঃ ধাতুবিশেষ (67) 
...ৰা. (সং)। বিশেষোর পূর্বে সমাঁসে বলে। 

(১) উত্তম, প্রঃ স্থু-গন্ধ, সুজন, সুদিন, ূ 

নু-বিচার, স্-খবর ) (বিপঃ-অ, কু, 18. 

অ-সময়, কুক্ষণ)) (২) স্রন্দর, গাঃ-- 
| 

স্ু-নয়ন, সু-কেশী, সুদৃহা; (৩) হজ, | 

শীঘ্র, পাঃ-_সু-লভ, স্তু-সাধ্য ) (৪) অতাস্ত, 

প্রাঃ সু দীর্ঘ, সু-নিপুণ, সু-কুমার | বাণতে 

অনেক শবে সহইয়াছে। (স দেখ)। 

'“*ষ্য, শুভ, প্রাঃ স্থু কর । বিপঠকু। 

আ..'মুয়া দেখ। 

আশা, সোআশা' "যয, (হি* সুমনা । 

সু--নুবর্ণের অংশ কিংবা! বর্ণ যাতে )। 

সোন! তামার নিকষ মিশ্রধাতু। স্র্ণবর্ 
মিশ্রধাতু। 

কানী-*'ষ্য. (ফা* স্থকান--নৌকার কর্ণ। 
ফা” স্ুকানগর)। ট্টীমারে মে ট্টীমাঁরের 

হাঁইল ধরে। 

স্ব্তা-' যা, (স* আু-তিন্ত-ন-ইন্ত-স্ুন্ত. 
স* শুন্ত নহে)। তিন্ত ব্যঞ্জন, প্াঃ--সুকুতা 

শীতের কালে বড়ই মধুর (কবিকঃ)। ন্ন্তীনি 

'“ষ্.(ম্ুন্তু+পানি)। তিকু ঝোল, গঃ- 

ছুধ-থোঁড় ডালন সুক্তানি ঘণ্ট ভাজ। (ভাঃ)। 

সুখ...ষ্য. (স*)। ছুঃখের বিপরীত অবস্থা, 
সৌখ্য, আনন্দ, সম্তোষ, শর্মা, শ্রী, কুশল, 
কলাাণ, স্বাস্ব্য। . সুখ-দুঃখ, সুখ-ছুখ.''য্য, 

( সৎ সুখ, ছুঃখ। প্রতিচর শব)। সুখ ও 

দুখ । (অুখ-ছুখ, ছুখ-ন্খ, ছুই ই হয়)। 
নুখোদয় ''ষা. (স* স্থখ+উদয় )। সুখের 

উদয়। স্ুখ-কর, সুখ-দায়ক.-'ণ. (সং)। 

স্থখ দেয় যাহা। সুখ-শান্তি ''ষ্, (সৎ। 

সহচর শব )। স্থখ ও শাস্তি। সুখ-সম্পদ 

'**ষ্য, (স*। সহচর শব)। সুখ ও সম্পদ 

স্ুখ-সৌভাগ্য.."যা, (স*। সহচর শব্দ )। 
সুখ ও শৌভাগ্য। নুখ-ন্বচ্ছন্দতা, গুথ- 

স্বাচ্ছন্দ্য ''যা. (স*। সহচর শর্ষ )। সুখ 

ও স্বচ্ছন্দত।। স্ুুথে স্বচ্ছনে-' "মুখে ও 

গচছনো | সুখ-তলা..*ষ্য, (হি* | স* নথ + 

তল)। জুতার ভিতর তলের চর্ম । সুথ-দর্শন। 

স্থদর্শন...ষ্য, ( স*। রচিত। হিৎ)। বৃহৎ 

পু্পশাকবিশেষ (01100100990, 

0. 891800009)। প্রায়ই জলের ধারে 

হয়। পাত! লঞ্। তরবারির মতন। ফুল বড় 

বড়, শাদা, রাত্রে গণ্ধী, ছত্রাকারে, বর্ষা" 

কালে ধরে। ফুল ঘণ্টাকার, কেশর ৬ 

$ঁ 
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ফুলের নীচে *ফল। এক জাতি (5. 1থ- | সুঠাম...এ. (সং সু+ঠীঁম। গাঁম দেখ)। 
(011007) প্রায়ই উদ্যানে রোপিত হয়। সনার, যেমন দেহ, প্াঃ--কবিত্ব সুঠাম 
ইহার পাঁত! চওড়া, চারি পাচ আগ্তুল) | (কৃ্তিঃ)। 
ফুল-দল বীকিয়া পড়ে। ধার ঈষৎ । হড়ঙ, (গ্রা* স্থলঙা )...ফা. ( স* হুরঞ্া )। 
গোলাপী। গৃহভিত্তিতে কাট। ছিদ্র) মাটির নীচে দীর্ঘ 

সুখমুনিয়-''ষ্য, (আ'। হি*)। কলম্ব্যাদি গর্তবা পথ। 
বর্গের লতাবিশেষ (38100)01, 0০00. সুড়ংনুড়-''সড়-দড় দেখ। 

৩০1105 90801010118 )| গুজরাটে ; সুড়া-..ষা. ( স* সরমী, সরক)। পথ, গ্রঃ-- 

বন্য, অন্তত্র কদাচিৎ। ছটুহার শিকড় ক্ষত | পাতিয়া বাগুরা দড়া "আগলে বনের হড়। 
করিলে নির্ধাস বাহিরায়। তাহা ডান্তারী : (কবিকঠ, গাছপালার মাঝ দিয়! সু পথ। 
ওষণ হুয়। (কানাইলীল)। সুড়ী...ফ্য. গাছপাল! ঘরবাড়ীর মাঝ দিয়া 

নুখ্যাত.'গ' (স*)। অতি প্রসিদ্থ। স্ুখাৎ ; সরু পথ। ন্ুড়ী-পথ ..আুড়ীর আকারের 

(গ্রা''*ষা, (স* নুখ্যাতি)।॥ সুখ্যাতি ।] পথ। 

বিপৃ-অধ্যাৎ। ন্ব'ডৌল.'.ণ. (স্থ+ডৌল দেখ )। সৌস্ঠব- 
স্জ্নী''*সোজ্নী দেখ। সম্পন্ন 
সুজন." “যয, (স* সু-জন্ম )| উত্তম প্রচুর শত্ত ! সৃপ'ণ. (স*স্থ+প দেখ। ও*)। 

জন্ম। বিপঃ--অজন্ম! | ! স্থভৌল। 
সথজি, সুজী "যা. (স* সমি তা-_ভাবপ্রকাশে | | সত .'যা, (স)। পুত্র। স্ত্রী" সুতা (ন। 

সম” মমীদ--গোধুমচুর্ণ হইতেও আদিতে | প্রঃ_-একে স্থৃত ছুয়ে সুতা, তিন হৈলে 

পারে। স* সংযার ?)। শ্বেত গোধুম ধুইয়! |! গর্ত মিথ্যা (খনা)। 

কুটিয়া৷ শুখাইবে, পরে জল-সিন্তু করিয়া স্বতরংখোলে (গ্রা* ).."ব্য, (স* হুশৃঙ্খল__- 
যন্ত্রে পেষণপূর্বক চালিয়! লইবে (ভাব- | সুশরংধল। আগা" সৃকলমে )। স্ুশৃঙ্খলে, 

গ্রাশে )। (5607018, 5৫10011098 )1 | বিন! বিদ্বে। 

( মোটা আট। ও সুজি ঠিক এক নহে)। : স্বতরাং."ব্যা, (স* সতরাম্। অবধারিতীর্থ 
স্বজুৎ"""ষ্য, € সং সযুক্তি)। উত্তম যু্তি বা; প্রতিপাদক--শব্ষকল্নঃ। ইহা! হইতে )। 

উপায়। বিপঃ--বিজুৎ। | এই হেতু। | 

সব .“ধাতু, শুঝ ধাতু দেখ। (হি স্থুঝা)। : স্তলী--'ষ্য. (স* হত্র_ৃতর-হ্ৃতল+ঈ)। 
সুট ..য্. (ই* ৪01) যে সকল বস্ত্র এক কাপান হৃতার সব দোড়ী; স্ৃতানিগিত 

সময়ে পরিধান করিতে হয়, জোড়া, গ্রঃ-- | গাতল! শতরপ্রী।..'ণ. কাপাদ-স্তানিগিত। 

ছুই সুট কাপড়) এক প্রকারের দ্রব্যসংগ্রহ, | স্ৃতা...স্থত, স্থত দেখ। 
গ্রঃ--পাচ জুট গহনা । ল-্ট ..য্য. (ই* ; সু-তার."৭ (স" স্+তার দেখ)। হুম্বাদ। 

174-381)। স্বত্বগ্ার্ঘন। (আদাঃ)। স্ুতী.''ণ, ( স* স্ুত্রস্থৎ+ঈ)। কার্পান- 
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শীট শী? 

হুত্রনিমিত।..'ষ্য. (স* শ্োতম্ হইতে || (২) কচ্ছপবিশেষ। মাঠে 'খাকে। খোল 

আসা সুতি, ও" সুম)। অল্প বিস্তৃত ূ মাটিয়া, বুক হলুদা । (বোধ হয় এই হলুদ 

জল্জোত। (সোত। দেখ )। |. রপ্জ হইতে নাম। স* সৌগন্ধিক--গণ্ধক 

সুদ...ষা. (ফা*)। টাকার বৃদ্ধি বা লভ/। [অর্থ আছে)। 

(শু দেখ)। বধু. “ব্য. শুধু দেখ, প্রা জানদাঁসেতে কয় 

কুঁদরী ..যা. (স*নুন্দর)। দর দেখ ।.  জুধুই যে স্থধাময়। 

ুদর্শন...ণ. (স*)। শোভনদর্শন ; জুখদর্শন। | নুনা,..ণ, (হি*! শুকনা হইতে )। উচ্চ, 

.."ষা, (সশ)। বিষ্ণুর চক । (বাঁ) সুখদর্শন : ভাঙ্গা, যেমন জমি । (শালি_ নিয় |) 

দেখ। নাম শষ্য, (সৃ*ত নাম দেখ )। যশঃ। 

জদিঠি..ফা. (স* টি) অষ্টি পদো)। | বিপঃবদ্-নাম। 

সুদি...ফ্য. ( স* শুদ্ধ হইতে। সুদিন হইতে? | সুন্দর ৭, (স*)। রমণীয়, মনোর্জ, সুবুপ, 

হি” )। শুরুপক্ষ । ( বদি_কৃষ্ণপক্ষ)। . শোন, চারু,'কমনীয়, অভিরাম) সাধু। 

নুদধ...বা. ( স" সধাচ্, সার্ধম। ও* সুদ্ধা। | সুন্দরী...ণ. মনোহারিণী | '*য্য. মনোহারিণী 

হি" কনদা, ম* লুদ্ধা!। শুদ্ধ, শুধু অন্য :. নারী। (২) (ষ*_মেঃ)। পাটলাদি, বর্গের 

শব্দ)। সহিত, ওঃ দে জুদধ যাবে । অরণ্য বৃক্ষবেশেষ (179110618 101001) | 

সে সহিতে যাবে) ও, প্ত£-তার হদ্ধ কাঠ লাল দৃঢ়। লাল বলিয়! নাম সুন্দরী, 

কাজ আছে,_তারগ। .. স্ুদ্রী। এই গাছ হেতু “সুন্দর বন” নাম। 

সুধ... ধাতু, শুধ দেখ । প্রাঃন্থধিলা মুলা কিন্ত ব্রদ্ধ, মালয় দ্বীপের সমুদ্রীরেও 

দুতী, বিন্ময়ে রাজ! স্থধিলা ( মেঘনাদবধ )। : স্ু'দরী গাছ আছে। নর হন্দর"' যয (বা')। 

সুধা...ধাত, শুপ! ধাতু দেখ। প্রঃ: নাপিত--যে নর-কে সুন্দর করে। 

ডাঁকিয়। সুধায় মোরে হেন ভন নাই : স্ুন্নৎ''“ষ্য. (আ)। মুসলমানের লির্তাচর্মচ্ছেদ- 

(চগ্ডীঃ)। সংস্কারবিশেষ । 

সুনী.-.যা, (আ*)। তজরৎ মহল্মদেক চারি 

নুধারা ..ব্য, (স* স্থধারা )। উত্তম ধারা খলিফার আঁদেশানুবর্তী মুদলমান সম্প্রদায় 

বা ব্যবস্বা। 
বিশেষ। (শিয়া! দেখ )। 

স্থুধী---ষ্য, সং পৌগন্ধিক। সৌগণ্ধিকস্ত, | হুপরজা, হুপর্দ -.ষ্য. ( ফা" জুপুর্দ )। অধীনে 

কলারং_অঃ)। কুমুদ্র অর্থাৎ শালুক) | ততন্বাবগানে রক্ষা) বিচারার্থে প্রেরণ, প8 

সোলার কুষুদতল্য ফুল। নীল-সথাধী “(স+ | দায়রা সুপরদ কর! (আদাঃ)। 

সৌগন্ধিক অর্থে পরে নীলোৎপল হইয়! সুপরী, সুপুরী, স্পাধী''ষ্য. (উদর মৃপারী, 

ছিল)। নীলোৎপল, ইন্দীবর। মীলপন্ । হি" সুপারী, ম* স্থপারী। বা'তে এই শব, 

দেখ। লাল স্ধী--'(ম* (কুপপ্ধ্যক_ ছি এক শত বঙ্নর প্রবেশ করিয়াছে । প্রাচীন 

হেমঃ)। রক্তোথ্পল। রন্তকমল দেখ। |” বা* শব গুয়া, গুআ। ও" গু, সঃ রি 

সুধ...ফ্য. স*)। অমৃত? চুনের লেপ। 
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রা 

হইতে | তেলুগু বাক'লু। ভারতচন্দ্রে সুপরী | চিন্বী)। জলে সিদ্ধ-করা সুপুরী। পান 
নাই, আছে গুয়!। অদ্যাপি পূর্বে গু! স্থপুবী...পান ও সুপুরী। হুপুরী দেওয়া _: 

শব অধিক প্রচলিত আছে। স* খপুর_ | গুরা দেখ। 
গুবাক,_মেঃ। খ-_ উত্তর-পশ্চিম গ্রদেশে সুপারিন্টেন্ডেন্ট...ফা,. (ই* 580670- 
বিশেষতঃ পঞ্জাবে য-স উচ্চারিত হইত। : 16707)। পরিদর্শক, প্রধান” । 
হয় ত খপুর-্সপুর--সপুরী। - পু আছে ম্পারিস...ষা. (ফাঁ* স্ুফারিষ, সিফারিষ )। 

বলিয়া স্থপুরী। বা'তে শব স্থপারী নহে, | ৰ প্রংসাবচন, অনুরোধ । স্থপারিসী-..প. 

স্ুপুরী, স্ুপরী । আর এক ঝুৎপত্তি কল্পিত, অনুগোধবাকাধুস্ত। সই-সুপারিস...সই 
হইতে পারে। স্থপারী শব উদ | উর্দু শব | দেখ। 

সংস্কত কিংবা! যাবনিক শব্দের অপত্রংশ। পুরী ..স্পরী দেখ। 
উত্তর-অরতে গুআ গাছ জন্মে না) »ুদ্র-: হা পুত 'ষ্য. (স* সুপুত্র)। স্ুপুপ্ত। ৰিপঃ 

নিকটবর্তী দক্ষিণ-ভারত ব্গ্গ ও ত্রচ্মদেশ | __কু-পুত। 
হইতে সে অঞ্চলে গুঅ। সৌদ্বাগরে লইয়! র . স্থবচনী-. 'শুবচনী দেখ। 

যায়। সফর করিয়া যায় বলিয়। সফরী__ | সুবদন “'ষ্য. (স* নুবদন)। নু মুখমণ্ডল । 

সুপারী। অনেক বিদেশী ফলের নামে সফর : ু বদনী...নুমুখী, গুঃ_জানদাম। 
শব যুন্তু হইয়াঁছে। যেমন স্থু'পুবী_-পিয়ারা : স্থবর্ণ-.'ষ্য. (স* সুবর্ণ )। উত্তম বর্ণ; স্বর্ণ, 

(রংপুরে ), কোথাও কোথাও বলে সফরী স্ব্ণুদ্রা (্রাচীন। প্রায় তোলা পরিমা?)। 

আম; সপরী কুমড়া_ গুড় বা বিলাতী। "৭. (স*)। উত্তম বর্ণৰিশিষ্ট ; উজ্ণ 
কুমড়া!) সপুবী- আনারস (ও*তে)। কিন্ত, _. গীতবর্ণ,স্বর্ণবর্ণ। সুবর্ণবণিক...ফ্য. (স* 

উদ্ভাষীর পক্ষে সফরী শব নুপারী, হ্থৰর্ণৰণিক্)। স্বর্ণকুয়-বিকুয়কারী বণিক; 
আকারে অপভ্রষ্ট হওয়! কঠিন। মালয়, সোনার বেস্|; জাতিবিশেষ। 

ভাষায় বলে সিরিহ। ব্রন্ষে, কুন। ূ সব ''ষা. (আ স্থুবাহ্)। প্রদেশ; রাজস্ব 

তাল্[দিবর্গের স্ন্বর বৃক্ষবিশেষের (21০8 | আদায়ের হিসাৰ নিমিত্ত কয়েকটি “সরকা4” 
০৪6০0) ফল (21509 706) | বা “চাকলা।” ম্ুবাদার-''ষা. প্রদেশের 

দক্ষিণ-ভারতে স্থপুৰী গাছের চাষ হইয়া | শাসনকর্ত!) দেশী সেনাদলের কাণ্তেন। 

থাকে, পুর্ববঞ্জে অনাদরে বন হয়। আসা-. স্থবাদারি ..ফ্য. জুবাদারের কাজ। 

মেও চাষ হয়। নুপুরী পাড়িয়া! শুখাইয়! স্বাদ "ফা, (স+* সু-বাদ)। লোকবার্তা, 
প্রায়ই চুনজলে সিঝাইয়| শুখাইয়! বিকৃয় | এ$-গ্রাণ সুবাদে খুড়া হয়। 
হয়। সিঝাইলে ইহার মাঁদকতা-শত্তি এবং ৷ হবাস..যা, (ম* সুবাদ)। উত্তম গণ্ধ। 
কদাচিৎ কোন কোন স্থুপুবীর বিষ নষ্ট; স্ুবাসিত .'ণ. (স')। সুগশ্ধীকৃত। 

হয়।. চিকী-পুরী-'( স* চি্ণ, চি্ধণ/ '«হুবিধা (গরা* স্ববিত]) "যা, (ও সবিতা) হি" 
চি্ষণী, চিন্ধী। মণ চিকণ স্বপারী, হি**: স্ুুবীতা, সুতীতা) ম* মোই। ষ" সুপরিধা? 

রঙ ১৯৭ 

চা 
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কিন্ত, ৰিধা-_গজান্ে ফ্বদেধী চ প্রাকারে | 

বেতনে বিদৌ | সু-বিপাউভম শ্রুকার, 

উত্তম বিধি, উত্তম সমুদিধ ? স* শুভ হইতে 

. অ* সোই ? স* শুভহিত, জুছিত হইতে হি 

সুভীতা ? অগপত্রষ্ট উদ্দ স্ববিস্তা-_স* সু 

মবহ।_ন্বস্ত! ? তু স* সুবতা_-স* স- 

'অবস্থা )) শুভ, অবসর, যোগাতা। কাজে 

সুবিধা হইবে নাঁ_শুভ) কাজের সুবিধা 

করা--যোগ্যত! | স্থবিধাজনক.''ণ. শুভ 

কর, স্ব-কর। 

নুবুদিধ..'ষা. ( স* স্ব-বুদ্বি )। শ্রেষ্ঠ বু'দধ। 

বিপঃ-_ছুবুদ্ধি,কু-বুদিধ 1.৭. উত্তম বুদিধ- 

বিশিষ্ট। 

স্ুবে--'শুবা। শুবে, স্থব। দেখ। 

স্থমার..'শুমার দেখ। 

সুমান্দার...ষ্য. (ুবাঁদার ?)। উপা ধবিশেষ | 

ুয়া..শুক দেখ। | 
য়... ( স* স্ৃভগা, হুভাগ। )। সৌভাগা-: 

বত, গ্রঃ--স্থুয়। রাণী_-ধিনি পতিসোহাগী। 

সোহাগ দেখ । বিপঃ- ছয়! । 

] 

অগুবাদী সুর... স* অন্ধুবাদী )। যে স্থুর 

বাদীর অন্ুগমন করে, সম্বাদী সুর...( স 

বাদী )। যে হুর বাদীর সাহাধা করে। 

বিবাদী সুর''(স* ৰিবাদী)। বাদীর 

বিরোধী স্থুর। কড়ি... স* কটু )। তীত্র। 

ৰিপঃ - কোমল (স") খাদ ''নিয় ও গম্ভীর, 

নীচা সুর । জিল-..( স* বিল্লী)। উচ্চ ও 

ক্ষীণ সুর। নাকী সুর..'অনুনাসিক ম্বর- 

প্রধান সর, নাক দিয়! বহির্গত সু । 

মিঠা..মিষ্ট, মিহি-''ক্ষীণ। বাম! সুর" 

রমণীম্ত্লভ সুর | বে-সুর “অযোগ্য সুর । 

বে-সুর। -.৭ অযোগ্য স্ুরৰিশিষ্ট। হুর ভাজ। 

_ রাঁগরাগিণীর তপ্তা প্রকাশ কর!। সুর 

মিলানাবহু কের কিংবা বসত ধ্বনির 
এক্য সাধন। 

সুরত ''যা. (স")। সুন্দর রং) হিল) 

সুড়ঙা। ''ণ. সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত, নুনর 

রঙ্গা-বিশি্, প_হুরঙ্গ সিন্দুর ভালে 
( কবিকঃ)। 

সুরট ''রাগরাগিণী দেখ। 

নু-যুৎ-'"সুজুৎ দেখ। সুরৎ..*ষ্য. (আ*)। মুখ, ভা; অবস্থা। 

সুর...ষা, (স*স্বর)। কণ্ঠস্বর মাত্র; 

সারি-গা-মা-পা-ধা-নি সপ্তস্বর ( কণ্ঠের ), 

সগতধ্বনি (স্ত্রে:); রাগিণী; স্বরমাতাবৃদ্ধি, 

পঃ--ন্থর, করিয়া কথ! বল|) মত, 

অভিপ্রায়, পশ্রর বদলান! (আধুনিক)। 

উদার স্ুর'( উদ্ূর হইতে )। মন্্রধ্বনি| 

মুদারা সুর..( মধ্য হইতে )। মধাধ্বণি। 

তার আুর...( স* তার )। অর-ধ্বনি। ূ 

সম্পূর্ণ, খাড়ব, ওড়ব ন্ুর-"'রাগ রাগিণী। 

দেখ। বাদী-ন্থর '(স* বার্দী)। যে. 
রাগে বা! রাগিণীতে যে সুর প্রধান। 

ৃ 
| 

খুব-স্ুরৎ "'মুপ্রী, হুন্দর। ভাঁক-ম্থঃৎ '' 

চলিত ডাঁকে ব! কথায়, প£--জমির পরমাণ 

ডাক ন্ুুরৎ এক বিঘ!। সুরত-হাল 

(গ্রা" স্ুরহাল )..'( সহচর শব্দ )। অবস্থ! 

(আদাঃ)। 

মুরবল্ী-.'য্য, (ম* জরবলপী )। তুলনী (রাজ 

নির্ঘন্ট )। (২) (৪*% তেলুগু স্থরবুলি )। 

আচ্ছুকাদিবর্গের ক্ষেতপপড়াসৃশ বই 

শাখ শাকবিশেষ (01067150015 80 

0611968)। পাশার ধার নিয় দিকে ঈষৎ 

. নত। প্রধান বুক্কে তিন প্রায়ই অধিক ফু 
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ধরে। মূলের প্ছালে কাপড়ের লাল রা | বাজারে যাহা বিকুয় হয়, তাহা যীপ ও 
হয়। ওড়িশ| ও মাজ্্রাজের সমুদ্রতটে | গণ্ধকের যোগ (881678)। ইহা! কাবুল ও 

বালুকায জন্মে। বোখার! হইতে আসে । 
সুর বাহার'ষ্, (স* শ্বর4ফা* বাহার)। | নুর্যী..যা. (স+ স্থষির হইতে ?)| দরজায় 

বাদযন্ত্রবিশেষ । শিকল আঁটিবার নিমিত্ত অর্ধচঞ্জাকার 
সরা *ষা. (স*তে তণ্ডল-পিষ্টক হইতে | লোহা। 

জাত--770৩ 92176)। মদা চোআইলে | সুলঙ্ (গ্রাণ...নুড়ঙা, প্রঃ কৃতিঃ। 
যাহ! পায়! যায় (311৮ ০৫ %106)) ; সথলতান...ঘ্য, (আ*। স'তে হইয়াছিল স্থুর- 
মদ । রহ ত্রাণ )। মুসলমান সম্রাটপ স্ত্রী* সলতাঁন।। 

ন্রাকৎ...শুরাকৎ দেখ। * সুলতানি-''ষ্য. সুলতানের কর্ম, রাজত্ব। 
স্ুরাখ, সুরাগ' '“ষ্য, (ফা, স্থরাখ__ছিদ্র; র স্ুলতানী-.'ণ. সুলতান সন্ব'্ধীয়। সুললতানৎ 

তুর্কী স্ুরাগ-স্থত্র, স্থান )। হত, -"ষা, সামজ্য। সুলতান চাঁপা ..টাপ 
সপ্ধান। সুরাথ-সন্ধান ''' (সুরাগ+স* ূ দেখ। 

সন্ধান )। চিন্নু, সণ্ধান। _জুল্ফ .'শুল্ফ দেখ। 
সুরাটা .“ম্রাট নগর হইতে)। রাগিনীবিশেষ) | সু. (1)। লাল নীল ডোরাযুক্ত রঙ্গিন 

স্ুরট। ৷ কাপড়বিশেষ। 

সুরাহা" যা. (স* স্থ+ফা” রাহ_পথ)।। শুভ ''ণ. (স* স্ু+শুভ? বোধ হয় স- 
স্ুপথ 7 সুবিধা) শুভলক্ষণ স-শুভ। শু আছে বলিয়া সন )। সুচাবু, 

নুরু" 'শুবু দেখ। ৰ গুঃ__কাজ স্শুভ সম্পন্ন হওয়। 

সরু. 'সোরুয়। দেখ । (সুশ্রী (স*)। সুনার শোতাযুন্ত । সুন্দর; 
সুরুপ..“ষ্য (স*)। সুন্দর রূপ ...ণ. স্ন্দর। | গৌরবর্ণ। বিপঃ- বিশ্রী। 

বিপঃ-_কুৰুপ। সৃযনি--ষ্য. (স* স্ব-নিষগনক। 3৭ সন 
ু্কা''ফ্য, (ফা* স্ুর্খী)। লাল গুঁড়া; ইট. সুনিআ)। জলকর্দমজ অপুষ্পক শাকবিশেষ 

গুড়া। চুন-নকাঁ-..চুন ও ইটগুড়া | ( 018151168 0080116011909 )। পাতায় 
সথৃতি-..ষ্য, (পত়ুট 5০7 )। ভাগাপরীক্ষা- ] চারি পর্ণ, অন্ধকার হইলে মুগ্রিত হয়, যেন 

বিশেষ (1০৮51) গাছ ঘুমায়। (ন্ুষঠু নিষগ্ং শায়িতং)। 
ুর্ভী...ফ্য. (স্থুরাট__ন্থরাটী )। সবরাট নগরে | কিন্তু লৌকে মনে করে এই “নিদ্রালু” 

প্রস্তুত তামুকবিশেষ। শাক খাইলে নিত্র। হয়। স্ুধনি-আলু '' 

ূ্মা.'যা, (ফা*)। রসাঞ্জন, শোতোঞ্ন; | আনু দেখ। 
আপ্টিমণি নাঁমক ধাতু ও গণ্ধকযোগে | নুষি "শুধি দেখ । 
খনিজিবিশেষ (361016)। পঞ্জাবে ও ব্রন্দে | সথসার, জুনর-'*ষ্য. (স* স্ু+অবসর) সং 

পাওয়া যায়। ইহার চর্ণ চক্ষুর অঞ্জন হয় । | সু-নার| ও* মুসার) উত্তম অবসর, 
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কখন তোমার মুসার হবে তুমি 

আসিবে) সাহাষ্য, স্থষোগ, €া£-_ বাসার 

স্থসারে হবে আশার সসার (ভা:)--বাসার 

স্বষোগে আশার তৃপ্তি হইবে) ব্যয়- 

সঙেকাচ, এ:--রাত্রে দীপ না জালিলে 

তেলের সুসার হয়। 

স্ুম্ৃত্'গ. (ফা*। তু" সণ স্ুশ্থির)। দীর্ঘ- 

সুত্রী, মাঠ। সুস্তি --বা. ( ফা*)। আঁলস্ত, 

বিশ্রাম। * 

সুস্ব-..ণ. (স*)। অরোগী।, স্ুষ্থতা, শ্বাছা 

শা, (স*)। আরোগ্য, অরোগিতা। 

সুহই...ফ্য, ( ম* শোভা হইতে ?)) প্রাচীন 

রাগিণীবিশেষ। ঈ 

সুচ, (শ্রা* স্থাচ, ছচ) "যা, (ষ" হথচি)। 

সীবনী। গুণ-সৃচ-.*গুণ, চট প্রভৃতি সি ইবার 

মোটা বড় হৃচ। স্বচমুখী-''গদ গাছ: 

(দেখ)। ইহার পাতার অগ্ কুকার ৷ 

 ৰলিয়! নাম। শৃচক.''ব্য, (স")। বোধক। 

হৃচি, লুচী.'“ষা. (স+)। হুচ) দৃষ্টি? বিষয়- 

নির্দেশ ৷ সচল, শ্থঁচল।'.. ণ. (সচল, 

লা)। সৃচাকার। হুচিত ''ণ. (স*)। 

বোধিত, কথিত। 

হুত..“যা. (স* সুত্র)। স্তর; হুত্রধরের থর; | 

এক ইঞ্টিব অষ্টমাংশ | হৃতলী-.'গ' (নত ৰ 

টা )। কার্পাসস্থত্র-নিমিত। | 

যা. কার্পাস*সথত্রনিষিত শতরঞি | স্থৃত। | 

'ষ্য. (সং হথত্র)। সুত্র) কার্পাসের সুত্র 

এক ইঞ্চির অ্মাংশ (ই* 1106 হইতে )। 

কার্পাস কিংবা! লোম পাকাইলে সত! বা 

এক খাই হুত! | ছুই তিন চারি পাঁচ খাই । 

একত্র পাকাইলেও সুতা, প্রায়ই ধাঁকা। 

হতী..প. (হত+ঈ)। কাপাস-হতা- 

০5 

নিষিত; আড়! হইতে দুর জলের মাছ 

ধরিবার বড়শী-বাধা দীর্ঘ সথত্র। এক হুতী 

...ধ, এক খাইতে বোন! (কাপড়)। দো- 

সৃতী-..ণ. ছুই খাই একত্র বোন। | তে-হুতী 

'-*প. তিন খাই একত্র বোনা; টাঁনাতে 

ছুই, পড়্যানে এক খাই দিয় বোন! । 

চৌ-স্থৃতী...ণ. চারি খাই একত্র বোনা 

টানাঁতে ছুই, পড়্যানে ছুই খাই দিয়া 

বোনা। ইহার অপর নাম চারিখানা। 

হৃতিকা-.ধ্য, (স*)। নবপগ্রশ্থতা নাঁণী; 

হ্তিক রোগ । স্ৃতিক।-ঘর ..ঘা. স্থৃতিকা- 

গৃহ, গ্রসবগৃহ। সৃতিকা-রোগ, স্থৃতিকা-জর 

..“ষা. প্রসবান্তে কঠিন রোগবিশেষ 
( 086100181 65৫1 )। স্থৃতিকা-যতঠী "যা. 

গ্রসবের ষষ্ঠ দিবসে জাতকৃত্য, ফেটেরা। 

(স*)। তত্ত+ স্থৃতা। ব্যবস্থা, 

কর্মের কৃম বা পাট  শান্রাদির সংক্ষি 

বাক্য। হুত্রধর."'ষ্য, (স*)। ছুতার। 

জাতিবিশেষ। স্ৃত্রধার-''ষ্য. (স)। নাট 

প্স্তাবক প্রধান নট । ৃ্ 

হৃপ “যয (স*)।২ বাধ দাইল। 

স্্ষ হৃর্যা, (গ্রা* সুজ্ৰ, সুজ্জি-'যা. (স* সৃর্)। 

দিবাকর, গ্রহবিশেষ। হৃর্ধ পাটে রসেন-- 

(স* ই হইতে পাট)। দিবামানে ভ্রমণ 

করিয়া! বিশ্রাম-পটে--আসনে বসেন, অন্ত 

যান। হুর্য অন্ত যান-_্থর্য অনৃষ্ত হন, 

কিংবা অন্তনামক পর্বতে উপস্থিত হন! 

হুর্য উদয় হন--উদ্দিত হন (উদিত অর্থে 

উদয় )। সুজ্জি-মামা-''বৌধ হয় টাদামামা 

শব্ষের সাৃশ্ে ( পুরাণে সুর্য কম্তপ-পুত্র। 

কণঠপ হইতে যাবতীয় দেব দানব মনু 

পশু পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীর উৎপত্ত
ি হইয়াছে। 

& 
১] 
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রি ইঠাতে হুর্য মানুষের ভাই হন)। এক হৃর্ষে 

ধান শুকানা--পরম্পর সম্পর্ক এই, অর্থাৎ 

কিছুই নছে। পশ্চিমে হ্র্য উঠা__অসম্ভব 
ঘটনা । কুর্ধকান্ত ''ষা. (স*)। এমন 

স্টিক মণি, যাহা হূর্যশ্বি একত্র করিয়া! অরং)। দেও ..( সৎ মোইপি)।. সে-ও 

তাপ উৎপাদন করে (16175-5১880 1০0-1 (ও দেখ)। সে-হ-..(স* হি হইতে হ, 

099. এ্বপরীক্ষ। দেখ )। হৃর্মগ্ডল | বর্তমান ই)। সে-ই। 
শষ, (স* )। স্থ্যবিষ্ব ) হুর্ষের পর্বেশ। | সে, সিয়-''আসিয়! পদের সংক্ষেপে (গে গিয়া 

হুর্যমুখী '"ষা, ( ইংরেজটু নাম 907-105৩7 | দেখ)। প্রাঃ__গাজজনতে করমিআ৷ দআ 
_অনুবাদে )1 সোমরাজা দবর্গের উদ্যান (শৃং পুঃ)--দয়া) করসিয়! পান (চৈ: চঃ)। 
জাত, ক্ষুপবিশেষের (15112176705 কিংব! প্রাচীন অনুজ্ঞ বিভন্ত সি হইতে, 

21100109 ) পুষ্প । বস্্ত* ইহা পুষ্প-মঞ্জণী। | প্রাঃ_-করসি_কর। (স* ধাতু বিভন্তি 

ফুল হলুদ । বীজে তেল আছে। এই হেতু; হি,ব্পাস্তরে সি)। করসি-_-করসিয়া__- 

কোথাও কোথাও হৃর্যমুখীর কৃষি হয়। করসে। (কিন্ত, সে অনুরুপ গে হয় না)। 

কোথাও কোথাও ইহাকে রাধা-পদ্মা বলে। শুন-সে, ধর-সে, বাধ-সে, শু-সে- আসিয়]। 

হজ...ধাতৃ, (স)। স্জি__সৃষ্টি করি, পাঃ-- : সে.''(ফা*। স* ভ্রি)। শের পূর্বে বসিয়া 
স্বজিল| এ চরাচর। (পদ্)। শ্জন...ফ্য, | তিন বুঝায়, গ্াঃ_সে-পায়া-_ত্রিপাদ, 

(বা* স্জ ধাতু+অন)। সর্জন। (প্রাটীন সে-তার-ত্রিত্ী। 

2*তেও ব্জন, আপা* অন )। গ্রাম্য ূ সের্তী, সেঅতী-.*ষা, (স* সেবস্তী, সেমস্তী, 

লোকে সর্জন, সর্ভনা বলে (ও*তেও)। ূ ' দেৰতী)। দেশী গোলাপ ( £০98 

ৃ 

গ্রঃ-_সে-ই বটে; সেই কথ! ।.সে, পূর্বে 
যে, সেই পূর্বে যেই বলে । (২) সে হেত, 
প্রায়ই, তাই। সেই সে-..সেই হেতু, গুঃ__ 
সেই গে এখানে করিলাম অবস্থান (কৃত্তিঃ 

হজিত ..ণ. (বা*)। শষ) গ্াঃস্থজিত | 110901818)| ফুল শাদা স্ুগণ্ধ। এক 

করেছি আমি সেই ব্রহ্ধবাণ (কৃত্তিঃ লং)। স* নাম শতপত্রী--বহুদল বলিয়!। 

সে সর্বনাম, (স* তদ্ শব্দের একবচনে সঃ) | মেঅনী, সেয়নী ''সিঅনী দেখ। 

প্রাচীন বা* সে।। বছুবচনে তে। বোন: সেই-''সে দেখ। 

হয় এই তে হইতে সে। প্রাচীন বা* তেঁহ, | সেঁউতী."'ষ্য. স*সেচনী-_দের্তী- সেঁউতী)। 

যাহ! হইতে বর্তমান তিনি। তেঁহ, তিনি] নৌকার জলসেচনী, ,কেঠে, প্রঃ রাখিল। 

মান্ে বছুবচন। তু আমি, তুমি। দুথানি পদ্দ সেঁউতী উপরে (ভাঃ)। 

ব্যাকরণ দেখ)। সামান্ত মানুষ নির্দেশে । ৷ সেও-"'ষ্য. (স* সেৰ_তাৰপ্রকাশে। অন্ত 

(মান্তে তিনি)। বহুবচনে তাহারা । সে"'ণ ূ রূপ সেবি। ফা* সেব)। আপেল ফল। 

বস্তু নির্দেশে, প্রঃ-ঘে কথা, সে মাছ,  সেওড়া ''শাগড়া দেখ। 
মে দিন (আঁসা* সৌ: স* অসৌ হতে ?)। | সেওয়ায়...বা. (ফা* সিৰা। ঢাকায় সয়)। 

সেট ..(স*হিহইতে ই)। নিশ্চয়ে সে, | ব্যতীত। 
|. 
চি 
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সেক...বা, (স*)। সেচন, প্রাঃ--জলসেক | সম্মুখবর্তা করিয়! দেওয়!। সেঁকেত-দিঅনী 
 পাঞা (চৈ চঃ)। _-যে নারী সেঁকেত দেয়। 

সেকনার, লিকদার-..ষ্য. (ফা*। ই* £81680- 

06) পূর্বকাজের এক বিখ্যাত শ্রীক 

বাদশাহ । সেকন্দণী.''সেকন্দর বাদশাহের 

আমলের। | 

সেক." ধাতু, (আলমা* সেও, ও* সেক, হি' 

সেক সেঁক সেদ, ম* শেক শক ধাতু । স" 

স্ব ধাতু স্বেদন। বা* সেক সং স্বেদ অর্থ 

এক। কিস্ত, দ স্বানে ক? দ_জ-গ- 

ক? ফা* সোকৃতা--পোড়া আদগ্ধ, স' ৰ সেকাল...পুর্বকাল। সে-কেল্যে, সে-কেলে 

শুফ | হয় তফা* মিশিয়া)। সেকি--তণ্ত | "*'ণ. (সে-কাল+ইয়। সেকালিয়__. 
করি, উষ্ণ বাগে দিঝাই, প্রঃ__কুটি সেকা; | সেকেল্যে)। পুধাকালের। 

তাপে ধর্ম নির্গত করি, স্বেদদন করি, প্রঃ ; সেখ, (গ্রা* সেক)..*শেখ দেখ । 

শীতের সময় হাত পা সেকা। সেক! ॥ : সেখান-**ষ্য. (সে স্বান)। সে শ্বানি। সেখান- 

সেক ''ষা. শ্বেদন | পেক-তাপ.""ষ্য. (সহচর. কার ''ণ. ততঙতব। 

শক)। সেক। সেক1."'ধাতু. (সেক ধাতু ্ সেগ!-"“ষ্য, (আ* সিগাহ.)। বিভাগ । 

আস্তে )। সেকাঁন!।  সেগুন-"*ষা, (স* নাম শাক। ম* সাগ, 
_. বাগৰান। ও" সাগুয়ান, হি" সাগুন, বা' সেকরা-'*ষ্য. (স* ম্বর্ণকার হইতে আসা" 

হিং ম* গোনার। 
বপিক। স্বর্ণকার হইতে দেকরা? স* 

শেখর-সুকুট । যাহারা সোনার মুকুট 

গড়ে-শেখরা--সেকরা ?)। 

অলঙগকারনির্মাতা; জাতিবিশেষ। 

সেকরাণী। 

সেকে.-'ষ্য. ( ই* 56০984 )। মিনিটের 

াট ভাগের এক ভাগ-আড়াই বিপল; 
বিকল! । .*ণ. দ্বিতীয় । সেকে্ ক্লাস-"" 

দ্বিতীয় শ্রেণী। 

আইলাইয়। দেওয়!-_-আ'ল করিয়! দেওয়|। 

ওতে সুখেই দেবা-_সপ্খুখবর্তী করিয়া 
দেওয়া, হি* সকেরনা--একত্র কর । বোধ 

হয় সন্ুখবর্তী হইতে সেৌঁকুত, সেঁকেত)। 
চেঁকিতে ধান ভানার সময় গড়ের ধান গড়ে 

নাড়িয়। একত্র করণ সেঁকেত দেওয়া 

৩ও'তে বণিঅ1--স* ৰ 

স্বর্ণ রূপা 

স্ 
] 

॥ 
। 
1 

॥ 

্ 

ূ সেঁকেত'**ষা, (নদীয়। রপোরে আলিয়া, টাকায়: 
ৃ 

| 
ূ 

সেগুন। কিন্তু, সাগ, শাগ না হইয়! 

সাগবান--সাগোয়ান হইল কেন? কেহ 

কেহ মনে করেন কাম্বোডিয়! প্রদেশের 

সেইগন (981202) নগরের নাম হইতে। 

কিন্ত, গ্রম'খাতাব। ইহা ও আশ্চর্য যে, শাক 
নাম অমরে মেদিনীতে নাই। শব্খকল্পে 

রত্রমাল1! ও রাজনির্ঘন্ট হইতে শাকবৃক্ষের 

নামান্তর প্রদত্ত হইয়াছে । নামান্তর, বৃহৎ 

পত্র বলি” অতিপ?, খর বলিয়। খরপন্র। 

ধার কাটা বলিয়! কৃকচপত্র, কাষ্ঠ প্রসিদ্ধ 

বলিয়। শ্রেষ্ঠকান্ঠ, গৃহত্রম। স্িরসার 

ইতাদি। স* শাক--শক্তি) শাকবান্_ 

সাগবান্-_সাগুয়ান _-সেগুন ?) গাভীরাদি 

বর্গের প্রসিদ্ধ বৃহৎ তরুবিশেষ (11 

€৪1:)1 নূতন মাজকাঠ পীতবরণ, 

পরে লালচ| হয়, ঠাতে তেল! ঠেকে, গণধ' 

বিশিষ্ট। কোমল কিন্তু বছুকাল-্থাযী। 
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« বর্ষে বর্ষে পাতা ঝরিয়| পড়ে । ফল শীতকালে 

পাকে । ফল ছদেের আবরণে বেষ্টিত থাকে। 

দৃক্ষিণ-ভারতে এবং মধ্য-ভারতে অরণো 
জন্মে। অন্তন্ত রোপিত হইলে জন্মে। ডাল 

কাটিয়। পুতিলেও গাছ হয়। ব্রঙ্গদেশ 

ষবন্্ীপ ্রস্থতি প্রদেশের সেগুন 
প্রসিদ্ধ । 

মেষ্ডা "যা. (সা দ্েখ)। নিয়শ্রেণী হিন্দুর 
বিধবা-বিবাহ । এ 

সেঞাৎ "'ষ্য, (সাঞ্গাৎ দেখ )। মিত্র। 
স্ত্রী" সেঞ্জাতিনী, সেগাৎ্নী-_সেঞ্জাৎ- 

পরী, গ্রঃ--সই সেগাঠিন। মিতিন নাতিন 

জলকে যাবে গে! (মাঃ)। (মিতিন_-মিতনী 

__স্বামীর মিত্রের পত্বী )। 

সেজো, সেজ.''প. (স* তৃতীয়ঃ__তেজো-- 
তেজজ_-সেজ। তু* তেজ বর। ফা* সে-- 
তিন+জ 1)। তৃতীয়, া3--সেজে। দাদা, 
সংক্ষেপে সেজ্-দাদা। মেজ্কী...'ষা, 
সেজে। বউ, সেজে ভাইর স্ত্রী। 

সেঁজতি, সেঁজুতি-""সাঁজতি, সাঝ দেখ। 

মেড", ( ই* 56) গণ, সমূহ) সংযোগ, 

প্র“-এক সেট বোতাম__যতগুলি বোতাম 
লাগে। এক সেট বই..*এক রকমের কিংব| 

এক লেখকের যত বহি প্রকাশিত হইয়াছে । 

সেঠ.."শেঠ দেখ। 

সেন্টোন'ন..*ষা, ( ই 580001710 )1 কৃমি 

ওষধ বিশেষ। ইহার গাছ (41091071512 

1181100178) পশ্চম হিমালয়ে জন্মে । 
ডান্তারখানার সেণ্টোনীন বিলাৎ হইতে 

আসে। 

সেত"য্য, (স* সেত্র--নিগড়)। মোটা দোড়ী, 
যেমন মাছধর! জাল টানিবার সেত। 
|]. 
১. 

॥ 
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সেতখানা-.'ষা, (আ* গেহত-ঃআরাম+- 
থানা)। পারখান!। দৃষ্টান্তে, সর্বস্থ বেচিয়। 
সেতখান! তৈয়ার কর! _মূর্থের কর্ম। 

সেতার-."ষা. (ফা* সিতার। সৎ ত্রিতন্ত্রী। ফা 
সে সি-ত্বিঃ অতএব এই তস্ীযন্রে 
তিনটি তার থাকিবার কথ।। বোধ হয় 
প্রথমে তিন তার থাকিত)। লাউখোলায় 
বদ্ধ পঞ্টতার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। কথাচিৎ 
সাতটা তার খাকে। প্রথম তাঁর-_নাষকী, 
ইহ “পাকা” অর্থাৎ ইস্পাতের তার, এবং 
ইহা বাজাইয়া রাগরাগণী গ্রকাশ করা হয়। 
দ্বিতীয় তৃতীয় তার--খরজের জুড়ী, চতুর্ণ 
তার -পঞ্ম, পম তার__-খরজ | এই পাঁচ 
তার ব্যতীত যে ছুই ছোট তার--তাহ 
চিকারী। সেতারের লাউ তুম্ব (স*)। ইহার 
পশ্চাৎপার্থে তারগুলি আটিবার পম্বী। লাউর 
উপরের পাল! কাঠের আবরণ-__তব্লী। 
তব্লীর উপরে মাঝে সওয়ারী (ফা*)। 
ইহার উপরে তারগুলি সওয়ার হয়। তারের 
স্থুর উচা নীচা করিবার নিমিত্ত কাচের 

গুটা_-মানকী (স* মান হইতে)। তুম্ব হইতে 

ষে সৃষির কাঠ__তাহা! দাগ। বা ডাটি (স* 

দ্ড )। দাগাতে তাতে বাধা ঘাটি (সং 

ঘট) বা পর্দা (ফা*)। ইহাদের উ্ধদিকে 
হাড়ের ছুই আড়ি (স* আলি), আড়ির পে 

দাণ্ডার পাশে কান (স্ কর্ণ)। বাজাইবার 
নিমিত্ত তারের মিঞ্জরাব (গ্রা* মিরজাপ 1) 
ঘাটিসমূহের এক স্থিতি_ঠাট। (গমক, 
মিড় ইত্যাদি দেখ)। সেতারী.." ষা, 

(সেতার+ঈ)। সেতার বাঁজাইতে যে দক্ষ। 

সেঁতা, দেতা.''ণ- ( ন* স্তিমিত, সিল্তু। ও" 
সম্ভ-সন্তিয়।বা" সৈঁৎ দেঁতা) | আর্দ্র, 
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প্রঃসেতা ঘর । সেত-সেঁৎ''ৰ্য 

সিন্তৃতায়, গঃ-কীচ! ঘর সেৎ্সেঁৎ 

করে। সেঁৎনেঁতানি॥ সেৌঁৎ-সেতা। সেঁৎ 

সেঁতিয়া...ণ, ( সেঁৎ-সেঁ+আ, ইয়)। 

গ্রায় আর্দ্র । 

সেতা, ষেতা (গ্রা").. (স* সৎ, সতী 

হইতে )। সৎ । (প্রায়ই নারীভাষায়)। 

সেখ, সেথায়."'ব্য, (সে+থা। ব্যাকরণ 

দেখ । স* তত্র, ততঃ)। সেখানে । 

( সেখায়--য় অনাবশ্তক; যেমন সেখানেতে 

--তে অনাবশ্তক )। সেথাকার''ণ. 

তন্ররতা, সেখানকার । বিপঃ--হেথ।, 

হেথাকার। 

সেখো"'মাখ দেখ। 

সেধা.*ধাতু, (স* সন্ধ ধাতু বা* সাঁণধা, সাধ! 

ধাতুর রূপান্তর )। সেঁধাই__ছিদ্রাদিতে 

প্রবেশ করি। সেধানা। 

সেন..ষ্য. (স* সেন--যাহার গুভু বা নায়ক 

আছে-_আগ্তে। কেহ কেহ বলেন সেনার 

অধিপ সেন। কিন্তু, ছুই অর্থ বিরোধী। 

বৌধ হয় মহাসেন--মহতী সেন! ষ্ত _অঃ 

টীঃ। বৈদ্যজাতির উপাধ সেন, তেমন অন্ত 

অনেক জাতির উপ]ধি সেন আছে। 

সকলেরই আদিপুরুষ সেনাপতি ছিলেন কি? 

প্রভু, নায়ক, প্রাঃ-_-লাউ-সেন, - বল্লাল- 

ৃ 

| 

| 
ূ 
ৃ 

ৃ 

সে-পত্বনি-'ষ্য. (ফাঁ* মে--তিস)। দরপত্তনির 

অধীন পত্তনি | সে-পত্রনিদার.''সে-পত্তনির 

অধিকারী। | 

সে-পনরু'''পাশ। দেখ। 

সে-পায়া..ষ্য. (ফা')। ত্রিপাদ কাষ্ঠাধার । 
সেৰ.."ধাতু, (স* সের ধাতু )| সেবি__সেব! 

করি। (পদ্যে)। সেবা "'ষ্য. (সৎ সেবা)। 

পরিচর্ধ।, উপাননা, দন্ত, €নবক-দশা, 

গ্রঃ-দান বা তৃত্য প্রভুর সেবা করে; 

পূজা, প্রঃ পুরোহিত ঠাকুর-সেব! 

করেন; সেবন, উপযোগ, প্রা:-্তাঁমাক 

সেবা করুন, , গুরুর প্রসাদ দেব! করা। 

সেবা দেওয়া-_পুঞ্জার দ্রবাদি দেওয়!; 

ঠাকুর মণ্ডপে যাইবার সময় ভূমিতে 

দ্গ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে গমন। 

সেবা লাগে- প্রণাম করি (নিয়-শ্রেণী 

হিন্ু উচ্চশ্রেণীকে বলে, প্রায়ই পায়ে 
মেব! লাগে )। রোগের সেবা রোগীর 

পরিচর্য! | সেবাদানী-.*পরিচারিক।, (প্রায়ই 

নিন্দিত অর্থে--উপভোগের দাঁদী)। 
সেবায়ৎ'"'ষ্য, (সেব11ইত)। দেবক; 

(ওতে ধোব! নাপিতও বুঝায়); যে 

ঠাকুর পুঞ্জার আবশহ্ুক দ্রব্য (ধয়। 

সেবা-শুশ,যা''ষ্য (ল+*। সহচর শব )। 

পরিচর্ষ। ॥ 

সেন? উপাধিবিষ্টেষ। সেনা...ফ্য, (স*)। : সেমই:+ষ্য, (স* সেবিকা_ভাৰপ্রকাশে। 

সৈন্, বল। সেনানী-'ষ্য. (স*। সেনাং 

নয়তি--সঃ টীঃ।  হিৎদেনাপতি )। 

সেনাপতি, বাহিনীপতি । 

সে-না...ব্য. (সে-_তাহা, না। ও* সিনা)। 

বিতর্কে, গ্রঃ-তা সেনা জানা নাই) | সেমাহী“'. (ফা সে--তিন।মাহ_মাস+ঈ) 

০৬৬ 

এট। ত শোন! আর্ছে। 

হি* স্ব সটবয়1)। একপ্রকার চুষি 

পিঠ! । ময়দার যবাকুতি স্ুক্্ বঠিক। করিয়া 

রৌদ্রে শুখাইয়! ছুগ শর্করা! ঘ্বতে মু 

অন্মিতে পক্ক মিষ্টান্ন । 

পৈমাসিক। 
$ 
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সেমিকোলন-'“ষ্য+( ই* 8610100101)। অল্প- | সেলেট .'শেলেট দেখ। 
বিরাম ইংরেজী চিন্নবিশেষ ()) ৰাকোর ; সেসন...'ষ্য. (ই*)। অধিবেশন ) ফৌজদারী 
অংশ ভাগ করিতে বসে। মকদাম! বিচার নিমিত্ জন্মের অধিবেশন । 

সেয়ান, সেয়ানা"''প. (স* সজ্ঞান। হি: দেসন-আদালৎ..'জজের কাছারি। 
সয়ানা, ও" সিয়ানা )। জ্ঞানবান্) অতি- | সে-হ..'( সে দেখ)। সেই, সেও। (প্রাচীন 
বুদ, ধূর্ত। সেয়ানতি-.“যা. (স*সঙ্ঞানত|| | বা)। 
সেয়ান+তি)। বুদিধ ধুততি| | গেয়ান- | সেহা.'ফ্য. (ফাঁ* সিয়াহ!। ছা মিয়াহ-. 
পাঁগল.''বাহে পাগল, অস্তরে কুটবুদ্ধি । .. কালী)। প্রজার খাজন| আঁদায়ের রোজ 
সেয়ানে সেয়ানে কোব্মীকুলি ''শঠদয়ের | হিসাব, এই হিসাব-ব্ছি। সেহা করা, 
শাঠা। _. সেহা-বহিতে লেখাঁ। সেহা চড়ানা--খাঁতায় 

সের.“'ফ্য, সৈতে সেরক শবও টলিয়াছিল)। ! উঠান! সেহানবিস...( ফা*)। হিসাব. 
শের (দেখ)। রক্ষক) উপাধিবিশেষ। 

সেরা."'ণ. (ফা* সর, স* শির4+আ)। সৈ-'মই দেখ। 
প্রধানু।  দৈনিক''ষয, (স*)। সেনারক্ষক, প্রহরী; 

সেরেফ-''ণ. (আধ সির্ফ)। কেবল, প্রাঃ সৈল্। 

সেরেফ তুমি যাবে। সৈথ্ধব-"*যা, ( স* সৈশ্থৰ )। সি্ধু দেশকাত 
সেরে... (ফা* সরিষ্তা)। আপিদ, কর্ম. লবণ। নুন দেখ। 

শ্বান; অধিকার, গাঃ--জমিদারী সেরেম্তা, ! সৈম্..'ষা. (স*)। সমবেত সেনা। 'ৈষ্ঘ- 
নাজীরের সেরেস্তা) লেখকাদিবর্গ। সেরেস্তা- : সামস্ত'''যা. (স* দামস্ত--নিজ রাজাসংলগ্ন 
দার...ষ্য. (ফা*)। আপিসের পরিদর্শক । . রাজের রাজ1)। নিষম্বের সমবেত সেনা ও 

সেরেন্তাদারি...যা, সেরেস্তাদারের কর্ম। . সামন্ত রাজা) নিজ সৈম্ ও প্রতিবেশী 
সেলাই'“'য্য, (হি* সিলাই | হি* দিল! ধাতু | রাজার সৈম্ত) সেনাবল। 

হইতে)। সীবন, সেঅ|।  সৈয়দ-““ষ্য (আ* )। “মহম্মদ সাহেবের পৌত্র 

সেলাম, সালাম-'*ব্য. (আক সলাম)। নমস্কার! হুসেন_ই্ার বংশধর) মুসলমানমত্প্রধার- 
( অহিন্দু প্রতি সম্মান প্রদর্শনে )। সেলাম | বিশেষ ; মুদলমান উপাধিবিশেষ। 

আলেকম...আপনার স্ুখশাস্তি হউক।  সৈর, সয়র..*ষ্য, (আ* পাঁএর-_সমুদয় )। 

(মুমলমানে মুদলমানে )। সেলাম "ঈশ্বর । জমিজমার অতিরিন্তু কর, যেমন জলকর 
রক্ষা করুন (বাদশাহের নিকট বলিতে ইত্যাদি। 

হয়)। সেলামী-.*উপহার, দক্ষিণ, জমিম! ; সৈরব (গ্রা').'*ষ্য. (স* মৌরত হইতে 

গ্রভৃতি কুয্গবিক্য় সময়ে জমিদারকে প্রদেয় ৰ তু* যৌবন--গ্রা* যৈবন) | সৌরভ; 

টাক! ৷. আক্কেল-সেলামী বুদ্ধির জন্ত দড । নারী নামবিশেষ। শুদ্ধ করিতে কখন কখন 

তোগ। | নৈরবিনী। 
১১ 
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সো. “সর্বনাম, (দ* সঃ। পালি, স*-গ্রা+ গো)। 

সে (প্রাচীন পদে)। সো-ই.''সে-ই। 

(সে দেখ)। 

সোঁজ্নী, সুজ্নী...ঘ্য, (কা সোজ্নী)। 

তীকর্ম দ্বারা অলঙকৃত কারস বনের 
আসন । 

সোঙর"' 'ধাতু, (সং স্ব ধাতু । ও* জুমর ধাতু)। | সোজা. করার সহজ 
পোওরি--প্ররণ করি, ম্মরি, ঃ--সোঙরি 

তারারপ| (চ্জীঃ)। সোঁওর| ॥ সোঙরএ (গ্রা') 

- »**ষ্য, শ্বরণ | 

সোচল...ষ্য. (স* সৌৰর্চল। সুবর্চলদেশে 
- - ভন্বং-লৌবর্চলম্। নামান্তর, বুচক, অক্ষ 

--অঠ| রোচতে রুচকম্, অক্কষোতি ব্যাপ্পোতি 
অক্ষম্। হৃদ্যাগণ্ধমেতৎ--অঃ টীঃ | পশ্চিমে 
কাঁলানিমক নামে বিকৃয় হয়। কিন্তু 
অমরে-_কৃ্চ সৌবর্চল লবণের নাম তিলক । 
মেদিনীতে--সৌবর্চলং সর্তক্ষারে চ লবণ- 
স্তরে। সৌবর্চল অর্থে লাজিক্ষারও আছে। 
হুবর্চল দেশ কোথায়, তাহ! জানা নাই। 

বোধ হয়, সু-বর্চদ্-_দীপ্চি, আকার বলিয়া 

নাম ছিল ুবর্চল, সৌবর্চল। এই কারণে 
অন্ত নাম বুচক, অক্ষ--অক্ষ পাশক__ 

আকার দেখিয়! অক্ষ নাম হইয়! থাকিবে । 

অর্থাৎ সোচল লৰণ-_দীর্ডিশালী অক্ষাকার। 

সু্/তের অষ্টবিধ লবণের মধ্যে সৌবর্চল 
এক তেদ। ভাবপ্রকাশে সুবরিকাঁর গুণ 
সঞ্জিকাক্ষারের তুল্য বলা-হইয়াছে। ডাঃ: 
উদয়টাদ লিখিয়াছেন, সৌবর্চলকে হিন্দীতে 
কাঁলানিমক বাঁ সৌচল বলে। ইহ সামান্ত : 
লবণকে সাজিমাটির জলে গুলিয়। শুখাইয়া | 
প্রসৃত হয়। ইহাতে ০107146 ০69০৫1010) : 

81010569০01 908) ০805010 3০৪ | 

800 & 111016 5010080 010009881810 : 

থাকে )। বৈধ্যকৃ শাস্ত্রের লবগবিশেষ (বোধ 

হয় সামান্ত লবণ ও ক্ষারী লবণের মিশ্র )। ৃ  

শব্ধ হইতে সোজা আসা কঠিন। ' সহজাত 
_-সঅজা--সউজা-_সোজ!? কিন্তু সহজ, 
সহজাত অর্থে নিসর্গজ, স্বাভাবিক। সং 

শুরধ- শোঝা-সোজ।1 হি সোঝা)। 

খভু। এঃ-লসোত্রা পথ, সোঁজ। কথা; 

সরল-প্রক্কতি, গ্রঃ-_-সোজ! মানুষ জলের 
মতন সোজা-প্রাঞ্জল। দৃষ্টান্ত, সোগ্গ 

আঙুলে থি বেরয় না--উৎ্পীড়ন বাতীত 
অন্যের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে 

পার! যায় না। সোঁজা-মুজি-''ণ.( সোজা- 

সোজি-সোজা-স্বজি)। সোজা) খছু। 
এই সোজা-মথজি যাও--এই খঙজুরেখা বা 
পথ ধয়িয়!। 

সোটা, সৌটা...ফ্য. (হি* সৌটা। ও মোঠা। 
স* সট! হইতে ? তু* হি* সটিয়া--লাঠি)। 

রাজদখ্। সোটা-বরদার..'ফ্. সোটা- 

বাহক। 

সোডা...ষ্য, ( ই 8008) সঙ্গিকাক্ষার। 

সোড|-ওয়াটার.'(ই* 3০৫2-9661)। 

ঈষৎ ক্ষার-যুস্তু ও কার্বনিক-গেল-মিশ্রিত 
পানীয় গল-বিশেষ । 

সোত (শ্রা* )-'"ষ্য. (স* আোতঃ$)। আ্রোতিঃ। 

সোত..'অললোতঃ, প্রায়ই নদীর বস্তায় 

তাঞ্জা! বাধ কিংবা! পাড় দিয়। জলআোতঃ। 

সোতী, স্থতী-“*যা, (সোত+ঈ)। ক্ষীৎ 
জললোতঃ। 

সৌত (প্রা), ।'ধ. (সং সমন্ত)। সমস্ত, গা 

সোত বছর। 
ঞ 
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নোঁটর..'ঘা, (স*)) সহোদর। সোদর 

'ষা. (স')। সহোদরা তগ্মী। 

সৌদা...ফ্য. প. (স* সুগন্ধ, সৌগণ্ধ-সৌধা 
__স্লোদা )। গুগণ্ধ) পোড়া মাটিতে জল 

পড়িলে যে গণ্ধ ছাড়ে। 

সৌদাল...ব্য. (স* স্বর্ণালু। স্বর্ণা অর্বাচীন 
ম*। অমরে, সুবর্ণকা | ্বর্গপ্রতিক্ৃতি- 

 পুপপত্বাৎ স্ুবর্ক£--অঃ টাঃ। ও* স্ুণারি। । 

হি* নাম আমলতাস )। কানা বর্গের: 
ছোট তবুবিশেষ (08391985019 )। 

পক্ষাকাঁর পত্র । ফুল কীচা সোনার বর্ণ, 

প্রীক্মকালে ফোটে। ফুলের মধ্যে তিনটি 

পুংকেশর দীর্ঘ, গর্ভনাড়ীও তততুল্য দীর্ঘ । 

(এই,হেতু এক স* নাম চতুরঙগুলা_ 

অমরে। কিন্ত; টাকাঁকার অন্ত ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন)। ফন দীর্ঘ লাঠির মতন। 

কাঠ লাল, দৃঢ়। 

সৌনা-..ষ্য. (সৎ স্বর্ণ, সুবর্ণ । শূং পুঃ-না। 

ও* মুনা, হি” সোন!1)। স্বর্ণ ধাতু (8০19) 

কাচা সোনা...নির্দোষ নির্যল সোনা । কাচা, 

_কারণ এই সোনা সহজে বীকাইতে 

পটিয়া পাত করিতে পারা যায়। সোনা" 

দানা''ষ্য, (সহচর শব)। মোনা ও 

সোনার দানা বা কণভৃষণ, অর্থাৎ স্বর্ভৃষণ। 
সৌনার..'ষা, ( সখ স্বর্ণকার )। ন্র্ণকার) 

জাতিবিশেষ। স্ত্রীং সোনারনী। সোনার অঞ্জা 
“স্বরবর্ণ দেহ, গৌরবর্ণ দে ( গৌরবর্ণ__ 

ঈষৎ পীত)। সোনার অঙ্জা কালী হয়__ 
চিন্তায় রোগে শোকে । সোনার কাটি রুপার 
কাটি-_উপকথা হইতে লক্ষণায়। এমন 

উপায় যাহাতে মরণ বীচন ছটে। সোনার 
পাথর বাটি-',অসন্ভব বাক্য। তু কাঠীলেয় 

আমসত্ব। সোন! বাইরে আঁচলে .গিরে 
(গিরা)--মূল্যবান্ পদার্থ ফেলিয়। রাখিয়া 

তুচ্ছ পদার্থ সযত্বে রক্ষা । সোনার বর্ণ, 
সোনার বরণ.''ম্ব্ণ তুল্য বর্ণ। (সোনার রং, 

নহে। সোনার রং অলগুকারের। তু* চাপা 

ফুলের বর্ণ--চম্পকপুণ্পবৎ বর্ণ)। সোনার 
বেস্তে, সোনার বেপে.'"ষ্য. (সং স্ুবর্ণ- 

বণিক্)। জীতিবিশেষ। স্ত্রী* সোনার 
বেনেনী। সোনার লঙ্কা, সোনার পুরী 

ছার খার'.'যেমন রাখণ রাজার স্বর্ণময়ী 
লঙকাপুরী ভন্মে পরিণত হইয়াছিল, 

তেমন সোনার সংসার ধ্বংস। সোনায় 

সোহাগী..'সোন! গলাইবার সময় সোহাগ 

যোগ করিলে যেমন সোন! শীঘ্র দ্রব ও 

একত্র হয়, তেমন কাজে আনুকূল্য । 

মোন! বেং'.'বেং দেখ। সোনা-জঙ্ঘা-"' 

ধা. কুলেচর বর্গের প্রায় ছই হাত দীর্ঘ 
পক্ষীবিশেষ (0176 68107660 5001, 

1936)000191768105 161100090119103 )। 

শীর্(|) গুচ্ছ কাঁলতে সবুজ, ঠোঁট 

নারঞ্জবর্ণ, প| খয়রা লাঁল। ইহা হইতে 

নাম। জলায় চরে, সহজে পোষ মানে। 

সোনালী.'ধ. ( সোনা+ল+ঈ )। 

দর্ণমঞ্ডিত (6116)1.*"যা, স্বর্ণময় অরী) 

বন্ত্রবিশেষ। ইহার টান! সবুজ, পাড়ন লাল। 

সোনালী পৌক।..'প্রর্জাপতি পতঞ্জের 

বর্ণবর্ণ কোষ। এইবুপ, রুপালী পৌকা। 

সোনামুগ-''মুগ দেখ। 

সৌনামুখী..ষা, (আসেন! । হি সুমী 

সন) ম* সোনামকী। ই* 96008 )। 

কাঞ্চনাদি বর্গের ক্ষুপবিশেষ (088319 

81)819016911% )। হহার পাতা ও ফল 



বিরেটক। দক্ষিণভারতে ইহার কৃষি হইয়। | বছুপাখ। উাঁটার_সোম--শ্বেতঘর্ণ এ 

থাকে এবং বিদেশেও রপ্তানি হয় । 

সোন্ধ।...ণ. (স* সৌগণ্ধ )। সুগণ্ধ, গা 

সোদ্ব! সুকুঙকৃম (ণ্ডীঃ)। 

পোপরছ..'সুপরদ দেখ। 

সৌভা..+ষ্য. (স* সৌভ, শৌভ )। হরি্চন্র 

পুরী, চক্রের পরিবেষ, পাঃ-দুর সোভা | 

নিকট জল। নিকট সোভ। রসাতল।॥ 

(ডাকে)-চন্তরেঠ নিকটে পরিবেষ হইলে 

শী বৃষ্টি সম্ভাবনা, দুরে হইলে অনাবৃষ্টি; 

গ্লঃ-চাদের সৌভার মধ্যে তারা । বর্ষে 

পানী মুসলধার! ॥ (ডাকে)। 

সোমত্ত..ণ, (স* সমর্থ) সন্মত্থ 1)। গৃহ-: 

সার করিতে সমর্থ (নারী ), যৌবনবতী 

(নারী)। 

সোম..'ফ্য, (স+)। চন্জ্র; বারবিশেষ | সোম- 

রাজী, সোমরাজ...ষা. (স* সোমরাজী । হি* 

ও বাণতে ইহার এক নাম বাকুচী, বাক্চী। 

বাকুচী দেখ। ম* নাম কালে জীরী। 

ও*তে বাঁকুচী সোমরাজী পৃধক গাছ)। 

কুকৃশিমাদি বর্গের গ্রাম্য বন্য বর্ষায়ুঃ শাক- 

বিশেষ (৬ ০1701018. 8110061001070169. 

06701900610) 2001)6100107610000-- 

1810) পাতা! একোত্তর, দত্ত,র। ভাটায় 

সোম শ্বেত--রাঁজী-রেখা আছে বলিয়া 

নাম। মঞ্জরীর্সব ফুল একবিধ | ফল (বা 

. বীজ) আট দশ শিরাল, কৃষ্ণবর্ণ, জীরার ূ 

তূল্য । সোম-লত।:"ষ্য' (বেদের সোম-লত! 

কি না, জানা নাই)। অর্কাদিবর্গের বন্ 

গ্ষারী পত্রহ্বীন লতা ( 5810936610)1)8 

01651361209, 4550160183 ৪০105 )। 

টা হরিতবরণ, কনিষঠঙগুলীর তুল্য মোটা, 

ূ 
রেখা আছে। পর্বে অতি ক্ষুদ্র পঞ্জের চিন্ু 

| থাকে । ফুল এক সঞ্জো ৮১০ট! ধরে, প্রায় 

শাদা গণ্ধথহীন, আকন ( স* অর্ক ) ফুলের 

আঁকার । একবার শরৎকালে,. আর বার 

বসস্তকালে ফুল ধরে। ভাবপ্রকাশে, দোম- 

লতা সোমক্ষীরী- শ্বেতবর্ণ ক্ষীর আছে 

| বলিয়া নাম। ক্ষীর ঈষৎ অয্ন। ছোট- 

নাগপুরে এই গাছ আছে। ওড়িশাতেও 
কদাচিৎ দেখিতে পাওয়! যায়। 

। সোয়াখ''যা. (স* স্বস্তি বা' গৌয়াস্তি )। 

| স্বস্তি, গা তিলেক সোয়াথ না দেয় 

(জ্ঞানদাস)। 

 সোয়াদ...ষা, (স* স্বাদ)। ম্বাদ। , 
সোয়ম...প. (ফাঁ)। তৃতীয়, তৃতীয় 

শ্রেণীর । 

সোয়ার.''সওয়ার দেখ । 

_সোয়ান্তি-''ষ্য, (সৎ ন্বস্তি)। শ্বস্তি, গর 

স্থখের চেয়ে সোয়ান্তি ভাল, প্রঃ--শুইলে 

সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দুরে (টত্তীঃ)। 

ৰ সোয়াখ্য.'ষ্য. ( স* স্বাস্থ্য )| শ্বাঙখ্য। € £- 

| (চৈঃ৮১)। 
ৃ 

ূ সোর-গোল'-'শোর দেখ। 

৷ সোরা-.'ষ. (ফা* যোরা। তু স*ক্ষারক। 

ৰ স*তেও সোরাক হইয়াছিল | হি" ম* সোরা। 

|. ও" সোহরা । কোথাও কোথাও বলে সোর 

ক্ষার। অনেকে ইহাকে ববক্ষার বলে। 

.. ওতেও ববক্ষার বলে। আতসবাজি দেখ। 

র মণতে সৃর্যক্ষার অর্থাৎ সত্জিক্ষার বলে )। 

| তৃপৃষ্ঠে জাত ক্ষারবিশেষ (89162606 )। 

আশিয়ার মধ্যে পারত, ব্র্দে ও ভারতবর্ষে 

| সোরা জন্মে । ভারতবর্ষের মধ্যে বিহার 
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প্রসিদ্ধ । অল্লাধিক পরিমাণে ভারতবর্ষের 

প্রায় সর্ব সোর! জন্মে। উপরের মাটি 

চাচির জলে গুলিয়! ছাকিয়! রৌড্রে কিংবা ৰ 
আগুনে শুখাইজে সোরার দানা বীধে। 

বাজারের সোরাতে সোরা (20905991010 

11086) ব্যতীত নূন থাকে। ইহাকে; 

শোধন করিলে সোর! বিশুদ্ধ হয়। বিহারে 

সোরাকরকে লুনিয়া বলে। সোরা-আলা 

' "বা, (সোরা-আলা )এ সোরা-কর। 

সোরুযা, সুরুয়া'"“ফ্য. (ফা* যোরা)। মাংসের 
ফ্কাথ? 

সোল-.'ষ্য. (ই* ৪০1০)। জুষ্তার তলার চাম। 

সোলা''শোল! দেখ। 

সোঙ্বে-নামা'''ষ্য, (আ* মুলাহ নামা )। 

রফা-নাম| (আদা?) 

সৌসর.''ণ. ( স* সদৃশ । ও* সরি, সরিসা; 

, হিৎ সরীথা ; ম* সারথা )। সদৃশ, সমান, 
গ্রঃ--ডহর ডাঙ্গর সব একই সুসর (শূঃ পুঃ)। 
বাপের সোসর (কৃতি), মৌসর করহ সকল 

বাট (কৃত্বিঃ)--সমান; কেশরী সোসরি 

মাঝারি অঙ্গ (জ্ঞানদাস)) ধনধান্তে পরিপূর্ণ 

হইতে । ও* টাঁজণ! । হি* নুহাগা, টগতণ; 

ম* সবাগী টাগকণক্ষার )। জলসন্মিধানে 

জাত ক্ষাববিশেষ (১০:৪%)। কাশ্মীর দেশে 
উষ্ণ গ্রত্রবণের জল হইতে গণ্ধক ও সোহাগ! 
এবং তিব্বতে হদের পারের জল" হইতে 

সোহাগা উৎপন্ন হয়। কেবল সোনা বুপা 
গলাইতে সোহাগ! লাগে না। ওঁধধে, 
কাপড়ে পাকা রং করিতে, লোহ৷ পিতল 

ঝালিতে, কাচ ও ক্ষাঁচের পুট করিতে 

সোহাগ! লাগে। 

সোহারা'''ছোয়ার দেখ । 

সোহিনী...ষ্য. (স* শোভিনী )। রাগরাগিণী 

দেখ। 

সৌখিন.''ণ,. ( আ* যৌকীন । নখ 
দেখ )। অভিলাষী; গুণজ্ঞ; সুবুচিসম্পন়, 
বিলাসী । 

সৌগাৎ..্য, ( তুকঁ)। উপঢৌকন। 

সৌদা...ষ্য, (ফা। সওদা দেখ )। মাল, 
পণ্য; পণ্যকুয়। সৌদাগর-..ষা. (ফা*)। 
সাধু। সৌদাগরি ..ফ্য. সৌদাগরের কর্ম। 
সৌদাগরী...গ. সৌদাগর সম্বপ্ধী। 

কুবের সোঁসর (তাঃ), বিদ্যা নাম সোসর । সৌনন্ত-..ফ্য, (স*)। সুজজনত!। (কেহকেহ 

ঘ্বোসর নাহি সাথে (ভাঃ)। 

সোহরৎ.''শহরৎ দেখ । 

সোহাগ, সোআগ..'ব্য. (স* সৌভাগ্য । 
সৌভাগাং স্ুভগন্বে-_মেঃ )। অতিশ্নেহ। 

বলে সৌজস্ততা | তু* উৎকর্ষত! )। 
সৌবীরাঞ্জন...ষ্য, (স* সৌবীর দেশজাত 

অঞ্জন )। সীসঘটিত চক্ষুর অঞ্জনবিশেষ 

(৪51010109 ০1164), সুর্য । 

সোহাগিয়া, সোহাগ্যে..ণ. (সোঞ্াগ+* | সৌভাগ্য..ষ্য, (স*)। সুভগত্বঃ পতিগত্ধী 
ইয়।)। সোহাগপ্রাপ্ত। সোহাগী, সৌআগী 

'**প. (সোহাগ +ঈ )। অতিন্নেহ প্রাপ্ত । 

স্ত্রী, ) পদ্যে, কদাচিৎ সোছাগিনী | 
সোহাগা'.ষ্য. (স* সৌভাগ্য । সৌভাগ্যং 

প্রেমলাভ) মঞ্জল; পাঁজির যোগবিশেষ। 

সৌতাগ্য।...ণ. পতির গ্রেমপ্রাপ্ডা, প্রঃ-- 

নিংহাসনে বসি স্বামীর সৌতাগ্যা হইঞ 

(চৈতন্তমঙ্গল), সোহাগী বা হুয়া। 
টদ্তকণং' ক্ষারঃ--ভাবগ্রকাঁপে। জ্ুভাগ ; স্কুল'.'ইছুল দেখ। 
৬ 
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স্তন.''ফ্য..(স*)। দেহের অবয়ববিশেষ ) 

মাতৃছগ্ধাধার ; স্তনছুগ্ধ, গ8--বড় দিএ। 

স্তন পিঞ। শচীকোলে হাসে (চৈতন্মঙ্গ ল), 

নিমাইরে করি কোলে পিয়ায়েন স্তন 

(নবদ্ধীপপরিক্রমা), উমা কেঁদে করে অভিমান, 

নাহি করে স্তন পান (রামশ্রসাদ)-্তত্ত 

অর্থে। (তু* মাই দেওয়া, ছুধ দেওয়া, স্ন্ 

দেওয়া । ম* স্তন দেখে। আসা" ম'তেও 

স্তনপান। তু* স**অধরপান )। স্তন্ত-'“ফ্য.. 

(সৎ-হেমঃ)। স্তনহুগ্ধ। . ৰ 

স্তব, (ধ্বা* তব)..'যা. (স*স্তব )। প্রশংসা, । 

স্তুতি। ত্ব-স্তুতি (গ্রা' তব-তুতি)'ষ্য.(স+| 

সহচর শব )। স্তব। স্তাবক..'ষ্য. (স" 

স্তাবক)। স্ভতবকর্তা। স্তবক.''ষা. (সং 

স্তবক )। গুচ্ছ, সমূহ? গ্রশ্থপরিচ্ছেদ। 

স্তান..'ষ্য, (স* ্নান)। দ্বান, প্রঃ--শুং পু) ৷ 

: (বুপাস্তর, সান, চান, সিনান)। র 

স্তেহ প্রাণ. 'যা. ( স* ম্েহ)। স্নেছ। ূ 

স্তোক.''প, (স*_অঃ)। অন্ন, থোড়া 1.'"(স* ূ 

স্তবক হইতে স্তঅক--ভ্তোক )। স্তব, 

প্রঃ--স্তোক বাক্য--প্রশংসাবাচক কথা, 

ভূলানিয়৷ কথা; স্তোক দিয়! রাখা-_মিষ্ট | 

কথায় ভূলাইর়। | (কেহ কেহ বলেন স্তোভ- ূ 

বাক্য-_স* স্তোভ, স্তোম-ন্তব)। ৃ 

স্ত্রী, (প্রা+ তিরী, সি).'ষ্য, (স)। নারী ঃ জীব- | 

নারী) ভার্ধা। ($* ভার্য। প্রচলঃ)): 

ব্যাকরণে স্ত্রীজাতিবাঁচক। স্ত্রী আচার" ৰ 

বিবাহকালে কন্তার মাতার দ্বারা বর-বরণ | 

এয়ে! স্ত্রী মিলিত হইয়! এই বরণ হয়। 

পতিপত্ধী। জ্রীধন..'যা, (ম* )। স্ত্রীর ধন 

যাহাতে স্বামীর অধিকার নাই । স্ত্রীধর্ম-.. 
,ষ্য, (স')। নারীর কর্তব্য) খতু। স্ত্রীলিঞ 
'*ষ্য. (স)। ব্যাকরণে স্ত্ী'জাতিবাচক 

শব্ধ | স্ত্রীহরণ..'ষ্য. (স*)। বলে স্ত্রী 
অভিগমন। 

স্বগ...গ (স*)। ধূর্ত। ঠগ। স্বগিত, রা" 

থগিত)-..এ, (স*)। তিরোহিত, অপবারিত) 

ব্যক্ষিপ্ত, বিলগ্বিত। 

 স্বপতি-..ষয. (স)। অটালিকা-কারু (07850/)। 

স্বাপত্য...যা. ( স*)। শ্বপতির কর্ম 

স্থল (গ্রা* থল)-.'যা, (স*)। জলশুন্ত তৃমি; 

তীরভূমি ? জারগ!, মাটি) স্বীন) প্রদেশ) 
প্রবণ্ধ, বিষয়? গ্রশ্বের অংশ। শ্বলপন্ন, 

(গ্রা* থখলপল্স)-''পদ্ম দেখ । ঃ 

স্থান, (গ্রা* থান, ঠাই).''ষা, (স*)। স্থিতি, 

বাস জায়গা, অবকাশ) বসতি, বাঁসগৃহ, 

ঞাঃ-_বাস-স্বান (সহচর শব 1)) প্রদেশ; 

পাত্র, ভাজন ; অধিকরণ, অধিকার, পদ; 

বস্ত, বিষয়) যোগ্য স্বান। যোগ্য পাত্র) 

বর্ণের উচ্চার" শ্বান) পুণ্যত্থান, তীর্থ) 

্রশ্বপরিচ্ছেদ ; সুর, সুরের উচ্চারণ স্বান। 

সবানিক, স্বানীয়...ণ. (স')। গান সখ? 
প্রাদেশিক । খানে-''ব্য, যোগ্য গানে; 

পরিবর্তে; নিকটে, প$--তোমার স্থানে 

(ঠিয়ে) গ্রাপা আছে। 

স্বাপ...ধাতু, (স*)। শ্বাপি__খাঁকাই) থু-ই; 

নির্মাণ প্রতিষ্ঠা করি, প্রঃ গঞ্জাতীরে 

নবন্ধীপে শঙকর স্বাপিবে (ভাঃ)। (পদে))। 

কষ্ঠার মাতা বরের পা ধোআইয়! দেন। স্থির, (প্রাণ বির) ''খ (ল')। নিশ্চল, অচল, 

বর তখন শিলায় (শিলে) দীড়ায়। স্ত্রীলোক । 

ূ স্িঃতর...প. (স*)। অবিচলিত )
 স্থনিশ্চিত। 

তী 
'শন্ত্রীজাতি | ছী-পুযুঘ'নর ও নাগী গাঁতি। 

অকম্পিত, অৰিচলিত, ধীর, ব্যবত্থিত। 
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স্বিরত| (প্রাণ ধিরতা).*'ষা. (স*)। দৃঢ়তা ম্পিরিট...যা. (ই* ৪011)। সুরা, কোহল। 
খৈর্ব) অচাপল্য) নিত্যতা। স্ির-ধার্য | নুর... ধাতু, (স)। ্ুরি_-্থৃতি) প্রকাশ পাই, 
,**প, (সং স্থির, ধার্য ।- সহচর. শব ]। গ্রঃ-্নান! ছন্দ নানা ভাষা আপন! চৈতে 
অবিচলিত ও গ্রাহ, স্থির ঘুর (ক্ৃতিঃ আত্মপরিচয়, মু্রিং যে 

নাযু'যা, (স+। সায় সওবদস্িব্ধনীয়. শিক্ষাইস্থ তোরে দ্বুতুক সকল (চৈঃ চঃ)। 
নাড়ীবিশেষে_অঃ টীঃ | তে, এবমের | ্পদদিত, কম্পিত হই, পাঃ_বাম বাহ 
শরীরেংন্মিন্ যাবস্তঃ সখয়; স্বতাঃ। ক্লাযুভি- । ক্ফুরে(কবিকঃ)। (পদ্ো)। 
বহতিরবনধাত্তেন ভারসহ! নরাঃ।--শরীরের | শ্মর-.'ধাতু, (স* স্ব ধাতু। 
যাবতীয় সন্ধি বহু* জায়ু দ্বারা বদধ। 
হওয়াতে *শরীর ভারসহ হইয়াছে। স্, র 
সার নাম কণুরা, যেমন ছাতে পায়ে শ্ীবায়। 
ৃষ্ঠে। পূর্বকালে স্নাুরজ্জ, দ্বার! ধনুর গুণ ূ হইতে ভাবনা । ন্মরা".ধাতু. (নমর ধাতু 
হইত। এই হেতু স্নায়ুর এক অর্থ ধনুর গুণ আস্তে)। ন্মরানা। 

স্বাছে)। শরীরের অস্টিবন্ধ নী (115817801)) ৃ সর...ষা, (ই*517)। মহাশয়) পিক্ষক- 
অস্থি সহ পেশীবপ্ধনী (0170079)| (ই* 1 মহাশয়) ইংরেজী উপাঁধিবিশেষ। এই 

প্রাচীন ও 

বর্তমান গ্রা* সোঙর* সঙর, ম্মঅর, স্মউর 

ধাতু )। স্মরি-স্মরণ করি, ধ্যান করি। 

রা । ম্মরণ'"'য্য. (স*)। পূর্বসংক্কার 

5100 | লোকে ভূল করিয়! বাঁতবাহিনী 
'শিরা অর্থে স্বাযু শব্ধ বলিতেছে। ইংল্নেজী 
1616 শব্ষের লেটিন 26103 অর্থে & 

91168. ০: ইংরেজীতে 

ব্যুৎপত্তিতে সামু বলিয়! বা'তে সে ভুল 

ক্ষমার্থ নছে। কারণ আমাদের আয়ুর্বেদ 
' আছে, এবং স্নায়ু নাম চাই। স্নায়ু বুঝাইতে 

€কাথায় শব পাওয়া যাইবে 1)। ন্নায়বীয় 
'**প, ( স্াযু হঈতে। ই* 1761%009 অর্থে 

রচিত )। সামু সম্বপ্ধীয়। 
্নিধ."'ণ.(স+। স্নিগ্ধ স্নেহযুন্তে চিকণেংপি 

স্তাৎ-মেঃ| অমরে, শিগ্ধ চিন্ধণ, মস্যণ, 
মেছুর, বসল, বয়স্ত। মৃলার্থ ন্নেহযুন্তু )। 

শ্েতযুন্তু ) চিন্ধণ ; মস্যণ ) কোমল) রম্য। 

নিগখতা-'"ষা. (স*)। স্নেহ) চিন্ধণত!। 
সেহ”য্য, (স*)। তৈলাদি বনু) প্রেম, 
১বাথমলা। . '. - 
১ 

661074018 ) 

উপাধি, নামের পূর্বে বসে, যথা স্তর 
রাধাকান্ত দেব। 

াখহ'''ষ্য. (ফা সেহ+খ২)। সেহা' 

লিখন । ন্তাখৎ সশ্ধান..'জমিদারীর সেহা 

লিখিবার নিয়ম, গঃ--শুভঙকরী। 

স্তাৎ'*ব্য, (স' অন ধাতুর পদ )। যদি হয়। 

প্রায়ই, যদি স্তাং-যদি হয়। ন স্তাঁৎ..' 

হইবে না। ন-ন্তাৎ-'ষ্য, অস্বীকার, 

গ্রঃ-+বিষয় ন-ন্তাৎ করা । 

শ্রোত '"য্, (স” আ্োতম্ত আ্রোতন্)। 

জলধারা, সরু নাঁ। (মোতা, সোতী 

দেখ। 

সি্প..'যা, ( ই* 916৩%৩)) জামার হাতা । 

ম্লিপেব বোতাম-_জীমার হাতের বোতাম। 

স্রপ, সুনুপ-**ষা. (ই* 910092)। চাঁচি- 

গীয়ের দীর্ঘ নৌকাঁবিশেষ। ইহাতে ছুই 

মাসুল থাকে। এই নৌকা বা জাহান 
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বছ দুরদেশে সমুদ্রপথে গমনাগমন করে। 

( ইংরেজী সু,পে এক মান্তবল থাকে )। 

নির্গম নিমিত্ত বাধে কপাট। 

স্ব...প.(স')। নিজের, প্রঃ স্বপুত্র ) জাতি! 

কুটুত্ব, গঃ--ন্ব-জন) ধন, এাঃ-নিঃস্ব। 
হ্ব-অধিকার, স্বাধিকার ''য্য. (স* )। নিজ 

দ্বড়াব-ভঞ্জা হন নাই। দ্থভোব-চরিত... 
হা, (স*) সঙ্চর শব)। হ্বতাৰ ও 

সস, শুলুস...ফ্য, (ই* 91010)| জল আগম | “চরিত্র। স্থভাব-সিন্য...প, (স+)। মহ, 
প্রাকৃতিক স্ব-রাজা..“ষ্য. (সৎ )। নিজের 

রাজা । নিজের দ্বার! রাজস্ব। স্ব'বৃপ...ফ্. 

(স* )। নিজের বুপ বা আক্কৃতি) প্রক্কতি) 
প্রকার। ""'প. (স*)) মূখ ; প্রকৃত 

প্রঃ--ন্বরূপ কথা । হ্বকায়-''ণ. ( স*)। অধিকার, কর্ম। হ্বঅধীন, ম্বাধীন “পণ: | 

নিজের অধীন, অপরের নহে। স্বার্থ (ন্ব+ 
অর্থ)..ফ্য, (স*)। নিজের অর্থ, 

্কার্য। (অর্থ_-বিধর, ধনকারপবন্। | পরতন্)। নিজে নিপরে কিংবা "অপরের 
প্রয়োজন )। স্বার্থপর'ণ. (স+)।। ছ্ার!। 

্বা্থসিধ্ধিরত। স্বেচ্ছা! (ম্বইচ্ছা )."' শ্বতত্তর ''প. (সৎ স্বতন্্)। দমন 
ব্য, (স*)। নিজের ইচ্ছা। শ্ব-ঘর.. শ্বেচ্ছাচারী। স্ত্রী* ্বতত্তরা, ম্বততূরী... 
ব্য, (সৎ ম্বধর)। নিজের গৃহ)! শ্বৈরিণী, পাঃ--নারী যার শ্বতত্তরা সে জন 
বিবাছাদি সম্বপ্ধ করণীয় বংশ। স্যচ্ছন্দ..' | জিয়ন্তে মর! (ভাঃ)। 
প.(স*)। স্েচ্ছাচারী, শ্ৈরী। বন্ত (তু | দৃদ্ব "যয. (স*)। নিজের স্থিতি; অধিকার। 
প্বচ্ছনা-বনজাত )1..'ষ্য. নিজের ইচ্ছ!। | হ্বপন.''ষ্য. (সৎ স্বপ্ন )। স্বপ্ন। নিশার 

নিজের | শ্বতঃ'র্য, ( সং শ্বতম্)। নিজে 

নিজে। দ্বতঃ পরত$"'ব্য. ( স* স্বতদ্ 

বচ্ছনে-'"বা, (স*)। নিজের ইচ্ছামতন, 

শ্বপ্নধ্য, (ষ*)। নিজ) নিজ্রাবস্থায় মিথ্যা যদৃচ্ছায়। ম্ব-জন-''ব্য. (স*)। আত্মীয়, 

কুটুদ্ব। স্ব-জাতি-.'ষ্য, (স*)) নিজের 
, জাতি ।-''ণ. নিজ-আাতীয়। 

(স*)। শ্ৈরী, ক্থাধীন। শ্ম-দেশ...ফ্য, ! 

(স*)। নিজের দেশ) জন্ভূমি। স্ব"দেশী 
'**গ, (সং স্বদেশীয )। শ্বদেশজত, 

হদেশসন্বন্থীয় |. ধা, হদেশানুরাগ, 
স্বদেশের শিল্প ও কলা । স্ব-ধর্ম-.'ষ্য. (ব*) 

নিজের ধর্ম, নিজের কর্তব্য) নিজের 
 বিশেষদ্ব। দ্থ-পক্ষ...ফ্য, (স*)। নিজের 
পক্ষ (পক্ষ দেখ)। হ্ব-ভাব''য্য, (স" 

স্বভাব )। নিজের অবস্থ! ) বিশেষ ধর্ম বা 

গু /গ্রকুতি) যে রাঙ্ণ কুলীন আছেন, 

স্বতন্ত্র ''ণ. ূ 

শ্বপন-নম | 

বাসন! ; অনস্ভব কল্পন1; বৃথা বাসন । 

স্প্নদর্শন-''ষ্য. স্বপ্প দেখ! । শবপ্রদোষ'" 

যয. (স*)। স্বপ্নে রেতঃত্বলন রোগ। 

ত্বপ্াদ্য “৭. (শ্থপ+আদ্য 1)। স্বপ্নে লব্ধ, 

হবপ্নে যার উৎপত্তি । 

সবয়ন্বর গাছ-''লাল ভেরেখ। গাছ। 

স্বর "'যা, (স*)। শব্ধ, ধ্বনি; কঠধ্বনি; 

সারিগামাদি সপ্তন্থর ; ব্যাকরণে ব্যঞ্জনের 

বিপরীত শ্বরগ্রাম' যয, (স*) সারি- 

গামাদি সপ্ত-স্বর | শ্বরভঙ্গী ''যা, (স')। 

কণ্ঠগ্থরের বিকার (1১981560659 ০ ০01০9) 

সবরমণ্ডল' যয, (স")। বাগাবিশেধ। 
€ 
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সস 

গ্রঃ--বিদযাপতি । শ্বরমঞ্জীল,''যা, বাঁশের | পুজার ঘটে সিন্দুর দিয়া গণেশমৃক্তি কর্মিত 

শলা. যোগে পুবাতন বাদ্যন্্িশেষ। | হইয়া খাকে। কেহ কেহ বলেন, স্বস্তিক | 

আর্জাল চালাইয়া বাজানা হইত। স্বর" হইতে খিষ্টানের “কু,শ*-চিছু। 

ধাতু, (স* শব ধাতু )। স্বরি-শব। করি, স্ব্ব “স্ব দেখ। হ-্-প্রধান' টানি নিজে 

প্রঃ মুখেতে না স্বরে বাণী ছুটি আখি | প্রধান। স্বতত্। 

কানে (চণ্ডীঃ)-বোধ হয় সরে স্থানে । স্বাতী 'য্য (ন+)। নক্ষত্রবিশেষ (২) ধান্তাদ 

তুলে স্বরে। দরধাতু দেখ । বর্গের বর্ষাঘুঃ শ্,ল বহ্শাখ ঘাসবিশেষ 

ভর্গ..ষ্য, (স*)। সুরলোৌক) নিরবস্থিন্ন | (0০017155000 869317) 1 পাঁত। সবু 

সুখ। স্বর্গ গাপ্ত ''ণ. (স*)। ম্বর্গগত) | সবু। ফলে শৃঙ্গ আছে। 

মৃত ও স্বরগুগত। স্বর্গীয় ''গ. (স*)।: 

বগপন্ঘধীয় ; স্বর্গবাসী অর্থাৎ মৃত। মৃত 

মান্ত বাক্তির নামের পূর্বে বসে। স্ত্রী 

হগীয়। | 

হর্ণ..ষ্য. (স। বোধ হয় রড হইতে )। 

সোনা (দ্রেখ)। ক্বর্ণমাক্ষিক'''মাক্ষিক : তি হ-তিনি (তিঁ-ই), প্রাঃতুমিহ 

দেখ। স্বর্ণ-জুই'“'জুই দেখ। আমার মাতা আমিহ ছাওয়াল (প্রাচীন 

্বন্..বা, (স*)। আশীর্বাদে। শুভে || বা*)) তৃমিহ না জান তাহ! না জানে মালিনী 

স*তে প্রাদির প্রথমে স্বন্ত লিখিতে হয়। _ (ভাঃ)। প্রায়ই বাক্যৃঢ় তায়, পাদপুরণে। 

স্তন "যা. (স* স্বন্তিিময়ন )।| কোথাও কোথাও ও ( অপি) অর্থে, যথা, 

শুত-লাভার্গে কর্ম, শুভ লাভার্থে মন্ত্রহো মাদি ূ  যদ্যপ-হ-যদ্যপি-ও (কিস্ত। ও অর্থে 

কর্ম। স্ব্তিবাচন '*ষা, (স* স্বস্তি ভুল) কারণ অপি-ও3)1..'ঝিয়াপদ 

বাচন)। ধর্মাবয়ারস্তে ঠাকুরেহ নিকট | তবিষাৎ অনুজ্ঞা, যথা, করিহ_-করিও। 

আশির্বাদ প্রর্ঘনা। স্স্তিক "যা, (স*)। । হধাতু, (স* ভু ধাতু ভৰতি প্, গাঁলিতে 

বজ্জচহ্ু, শুভম্ৃচক চিন্নুবিদ্ষে। এই চিত হোতি। ও* হি* ম* হো) প্রাচীন ৰা 

এদেশে উদ্ভাবিত হইয়! দুরদেশীস্তবে | হো ধাতু, আসা" হ, প্রাচীন ছ। হোই__ 

গরচলিত হইয়াছিল) উৎপত্তি সণ্ধে | হোয়_হোএবহয়) ও* ছুএ, হি* হৈ, ম" 

তিন অনুমান হইয়াছে। (১) পূর্বকালে | হোই, হোয়)। হই-_সন্ত। অর্থে, বর্তমান 

যে ছুই অরণি- অগ্নি) কাষ্ঠ ধর্ষণঘার । বিদ্ামান আছি, প্রায়ই উহ্ থাকে, প্রঃ 

অগ্নি উৎপাদন কর হইত, সেই ছুই কাষ্ঠ | নে ধনী (হয); ছুই পদের অন্য, প্রাঃ 

তির্যকভাবে উপরি উপরি স্বন্তিক আকারে; নে হে) রাম? বিদামান থাকি, প্রাঃ 

রাধা হইন্চ। (২) হুর্ষের স্থিতি প'রমাঁথ ; কাছারি হইতেছে, (এভূতকালে আছ ধাতু 

নত (৩ 'বু্দেবের পদনবয়। ইদানী হইতে, ছিল )) পরিণত হই, ৫8--গীছাট 
ঙ ১১টি 

০ 

৯ পীর 

হ্। 

(স*)। ব্যঞ্জন-বর্ণ,-অক্ষর,-বিশেষ। 

ব্য. চি নিশ্চয়ে, গাঃ--সেহ-সেন্ই) 
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“বড় হইবে, কেন এমন হইল, ভাবিলে কি! পয়ানা (খনা) (শ্বাসপ্রশ্থীসে হং-স্ ধ্বনি 
হবে) উতৎপর হই, গ্রাঃ্যদি পুর হয়, ৰ হইতে )| হংস-রাজ "'ফ্য.( আধুনিক নাম। 
কোধ হইতে মোহ) ঘটি, গ্রঃযদ | হি')। অপুষ্পক প্ণা্জ (810) উত্ভিদ- 

, ষাওয়! না হয়, বিত্ব হই-লে) অবস্থায় বিশেষ (20190001))1 ডাটা কাল তারের 

থাকি, গীঃ_জাগ্রত হইলে সাড়া দিত) | মতন) পর্ণ অর্ধচন্ত্রাকার। ভিজ প্রাচীরে 
উপযোগী হই, প্রঃ লোহার করিলে ভাল. বর্ষাকালে জন্মে। কোথাও কোথাও কালী- 

হইত; কার্ধ সাধিত হই, প্রাঃ--এই বাপ ( 8151067-17911 0617) হি 

টাকাতেই হবে) সমাপ্ত হই, প্ঃ_আমার : হঃ-ব্য. (ত* স* হক। হঈ দেখ)। গবাদি 
আহার হইয়াছে) সম্ভাব্য হই, গাঃ-বৃষ্টি: পশু থামাইবারণপব। 
হইবে না| (প্রায়ই ভবিষ্যৎ কালে)) মপক্ষে : হইতে, হ*তে'“হ ধাতু দেখ ।, 
হই, গ্রাতিনিধি হই, €'8--তাহার হইয়া । হঈ..'বা. (স* হস্ত )। হস্তী চালনায়) গবাদি 
আমি বলিতেছি) সাহাযো লাগি, প্রঃ | পশু চালনায় 
ভ্রাতি তাহার হইয়াছে (প্রায়ই, তাহার | হউক, হক:..হ ধাতুর পদ। অস্ত, ভবত। 

. পক্ষে )) প্রবৃত্ত হই, গাঃ-তাহা হইতে, যাহা হউক--যদ্ভব্ততু, তাহা হউকৃ--তদ- 

এই যুক্ত ধরিয়াছে,__সে পরবর্ত করাইয়াছে | ভর্রতু। (ও* হুউ। গ্রাচীন ৰা" হউ। 
তবে যুক্তি । হওয়া। (প্রাচীন বা* হওন। | পরেক আসিয়াছে )। হউক, হক '*বা, 
অদ্যাপি পূর্ববঞ্জো হওন। হওন বাস্তবিক | তথাস্ত। হউক গে''ব্য. বিরন্তু হইয়া 

| 
হ-অন স* ভৰন। এই রূপ, হওয় | তথান্কু | 

1 

বান্তবক হআ, স* তব । তু* হওয়ার-- ! হক''*যা, (আ')। স্তাষ্য ন্যায্য অধিকার) 
হবার! ব্যাকরণ দেখ)। হমা, হওয়া. !. ধর্ম, কর্তব্য। হকদার-..ফ্য, (ফা* )। স্ায- 

ধাতু. ( হ ধাতু আস্তে )। হআই, হওয়াই মতে অধিকাঁরী। না-হুক ''ৰা, (ফা*)। 

_উত্পা্দন করাই, প্রাঃ_এই গাছে! অস্তায় পূর্বক; বৃথ!। হক'না-হক..*য্ 

কপ হআব। আনা, হওয়ান1 | হইতে, !  (ফাং)। স্তাষ্য-অন্তাধ্য। হক-সব1, হুক-সফা 

ইঈতে'.বা, উৎপত্তি, আদি, 181 "যা, (ফা* হক-ষফা--ব্যক্তিবিশেষের কুয় 

ফুল হইতে ফল, আমা হতে হবে নাঃ! করিবার সব)। বাসতৃমির নিকট 
তুলনায়, £-এরাঁম হইতে শ্তাম ছোট | সুবিধাজনক শ্বান। 

(প্রাচীন হস্তে, আসা" হস্তে, প্রায়ই পদ্যে। | হকিকৎ..'যা. (আ.)। বৃত্তান্ত, তথ্য (আদাঃ)। 

প্রাচীন বা' অদ্যাপি কোথাও কোথাও. হাঁল-হ'ককৎ' “যয, (হাল দেখ। সহচ 

হনে। হইতে--হৈতে (গ্রা*)। ব্াকরণ শব) । বৃত্তান্ত । হকিকৎ-নাম! "ব্য ৰিবরগ 

দেখ)। ৷ পন, রিপোর্ট। 

হংস...যা, (স*)। হীম (ভর হংপী )) | হকিয়ৎ.ষ্য.(আ')। বিষষ-সম্পত্তি) সম্প্ি 

প্রাগ-বাযু (ও হংসা, সা), 1$-হংস | অধিকার। হকিয়তি'''ষ্য, হিতি আঁ 

পু 
৪ 
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কার লঙবদ্ধে মঝদমা। হকিয়তী-..ধ.হকিয়ং ! বলাৎ। তু* সহস!)। অকন্মাৎ, টব. 
নবপ্ধীয়। (আদাঃ)। গতিকে । 

ইকীম'.য, (আ"। মৃলার্থ পক্ডিত, কবি-রাজ)। : হড়কা.যা. (স* হিল্লোল হইতে ? হি* হড়া। 
ইরাধী মতে রোগ-চিকিৎদক | হুকীমী ''গ. ! তু* হলকা, ঝলক1)। অকম্মাৎ জলবৃদ্ধি হকীম ্শ্ীয়। ৷. হেতু উচ্চ বন্তা। (ম* হৌর।) 

হকুক:.'ষ্য, (হক, বহুবচনে)। স্বত্ব ৃ হড়কা'''ধাতু, (হঠ হইতে ? ভ্রষ্ট হইতে। তু* 
হউ.'*হ ধাতুর প্রাচীন কিয়াঁপদ। হইতাম, ৷ ভড়কানা)। হড়কাই--পা পিছলাইয়! স্বান- 

প্রঃ চণ্ডীঃ। |. আর্ট হই। হড়কান|। (বাতে গ্রায়ঈ, প। 
হজ .'ষ্য. (আ)। মঙ্কায় তীন্্যা্। ৷ পিছলানা )। 
ইজ-গজ...ণ. (হত ইতি গজ:__মহাভারত : হড়পী .'ষা. (ন সম্পুট হইতে? ম* হডপা-_ 
হইতে )1 অনিশ্চিত, এাঃ--বিষয় বিভাগ না: সিন্দুক)। সাপ রাখার পেড়ী, প্রঃ-+নতশির 
করিয়া হজ-গজ করিয়া! রাখ! । যেন ধীর হুড়গীর সাপ (ভাঃ); সীপুড়া, 

হজম-.'ষ্য. (আ* হজ্ম )। ভূত্ত অন্ন পরিপাক। ওঃ হড়পী তরাজু (কৰিকঃ)--পড়্যান 

বদহজম ''ণ. অপরিপাক | বদ্হজমি .. বাঁখিবার সীপুড়া। 
অপরিপাক রোগ । হজমী:.'ণ. (হজম +-ঈ)। | হড়ংবড়, ইড়মড় "ব্য. (হি* হড় বড়, ও, 
পাঁচক। হজমী-গুলী-"'পাঁচক বটিক|। '. হর-বর-সস* হঠ বলধাত)। ব্যস্ততায়; 

জব... (আশ)। জনাব; মাননীয়।  বলগ্রয়োগে, বলপ্রয়োগ হেতু পতনশন্দে। 

( মংম্মদ, জিশুথেষ্ট প্রভৃতির নামের পূর্বে হড়মুড়-'"ভারী বৃহৎ বস্তুর পতন শবে, 
“শি” অর্থে বসে )। | প্রা চালাখান। হড়তমুড় করিয়া পড়! 

হজুর..হেজুর দেখ। | গেল। হড়-বড়িয়...ণ. চপল, সদ। ব্যস্ত। 

তট, হঠ-.ধাতু, (ও* হি* ম* হট ধাতু । সৎ. হড়ংবড়ানি, হড়মড়ানি, হড়ংসুড়ানি। 

হঠ ধাতু প্লতগতি, শাঠা )। হটি, হঠি_ হড়ংহড় "ব্য. (স" হঠ ধাতু? ঘর্ঘর)। বলে 

অপগতু, প্রতিনিবৃত্ত হই, পাঃ-যুদ্ধে আকর্ষণ হেতু ঘর্ঘর শবে, গঃ--ঠেলিতে 

হটিয়। গিয়াছে। হটা, হঠা। হটা, হঠা । চলিল রথ হড়হড় করিয। (চৈঃ চ)। হড়ং 
'“ধাতু, (হট, হঠ ধাতু আস্তে )। হটানা, হড়'ব্য. চবের ঘর্ঘর শবে। 

হঠান|। হড়ংহড় '.বা, (ভড়ভড় রূপান্তরে)। পিচ্ছিল 

হট গোল... (সূ হাট_ হাট+-ফা* গৌল)| । পদার্থের প্রাচূর্যে। প£পাক পচিলে 
হাটে যেমন কোলাহল হয়। ৃ হড় হড় করে--ভড়-ভড় করে যাহাতে প| 

ইট্ইট, হঠ-হঠ-.ব্য, (স* হঠ হইতে)। সদর্প | ডুবিয়া যাইতে পারে। হড়হড়া, হড় 
| ূ 

গতিতে । | হড়িয়া ''ণ. ( হড়ংইড়+আ, ইয়া )। ঘন 

হঠ..ধাতু: হট দেখ। হঠ..ব্য, (স*)। | লাপাবছ পদার্থাবশিষ্ যেমন কুমাণী লতার 

বলাৎকার, লুঠ । হঠাৎ..'ব্য, (সতে* ] হড়তহড়িযা আঠা। 
১ 
গড 
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হড়িয়াল-..হরিয়াল দেখ। 

হত...প.(স*)। বধপ্রাপ্ত, বিনষ্ট। আহত 

চৌহন্ম...চতুঃসীমা। সঃহন্দ...ফ্য. (ফা 

সর+-হন্দ)। সীম! । 

...প, (স")। আঘাতপ্রাপ্ত। হতাশ-..প, (স* | হদ্-হদ'''ব্য, (স* হদ ধাতু মলত্যাগে )। 

কত+আশ।)। নষ্টআশ।। হত-কপালিয়া 

.আট-কপালিয়। দেখ। হত-চ্ছিরা'''গ' 

হতত্রী। হত-চ্ছন্ন-''ণ, হত (বুদ্ধি) ও মোহ 

ছক (বুদিধ)। হত-বুদ্ধি-''ণ. (স*)। বিমুড়। 

হত-তম্ব...ণ. (হত+ প্রবন্ধ )| হতবুদিধ | 

হতভাগা...ণ. (সণ হতভাগ +বা* আ কি
ংবা 

হতভাগ্য )। হত-ভাগ্য ৷ হতমূর্খ-'৭' 

(স*)। অর্ত নির্বোধ, অর্ভক। 

হত্তা-কত্ব (প্রাণ .'ভর্তা-কর্তা (দেখ)। 

হত্বকী-.'যা- (স* হরীতকী)। হরীতকী, প8-- 

শৃং পুই। 

হত্তেল-."হুরিতাল। (হরি দেখ)। 

হথখ.''হস্ত দেখ । 

হত." যা, (স*)। বধ। হতা। দেওয়া 

. জভীষ্টসির্ধি না হওয়া পর্যস্ত অনশনে থাকা, 

গাণ-পণ করা । 

হদ...ষ্য. (স* হুদ, সংগ্রা* হদ)। হৃদ । 

হদ...প. (স* হত? হরিৎ1)1 লতাপাত 

জন্মিয়! বদ্ধ, ৫1$__পুকুর হদ হয়। 

হদদিস...ফ্য. (আ* হদীস )। হজরৎ মহম্মদের 

উত্তি ও কার্য স্থণ্ধে কাহনী; মুদলমানী 

স্বৃতি) উপায়; কৌশল । 

হঈ...ফ্য. (আ+) [ অস্ত, সীমা | হদ্দ করা- 

শেষ দেখানা, এ $হন্দ' করিলে 

(নিন্দিতার্থে)। হচ্দ-'ব্য, পর্যস্ত। পা 

বয়স হৰেক হন্দ বিংশতি বছর (মাঃ ); 

অধিক হইলেও, প্রাঃ হন্দ গ্রাম পর্যন্ত 

যাবে। বেহন্':প. (ফা বে+হদ্দ)। 

সীসার বাহিরে, চূড়ান্ত? মর্যাদা লক্গঘন। 

নিতান্ত অবজ্ঞায়। বিষ্ভার সহিত 

তুলনায়, এ; তোর ঘরে টাকা হদ্-হদ 

করিছে। | 

হদ্-হদ'''ষা (হি*। বোধ হয় ই* 7০০০ 

হইতে)। পনর যোল আল দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ 

(1) [79181 1700008. 0990৪ 

11108) খ্য়র৷ রং তাহাতে কাল শাদ।। 

ঠোঁট লম্বা সরু বীক1; পাখা! গোল । মাথায় 

দীর্ঘ চুড়া। হুপ্হ্প-ছুপ ডাকে । মাটিতে 

টরে। হিমালয় এবং উত্তর ও মধ্যভারতে 

থাকে। বঙ্গে প্রায় দেখ! যায় না 

হদীশ-.-হদিস দেখ । 

হন্হন ''ব্া, (স* হন ধাতু গতি, হিংনা। 

স* স্বন্ ধাতু হইতে 1) হিংস্র জন্ত/র গতি 

৷ শবে, প্--পাশ দিয় সাপ হন্হন করি 
র গেল। 

 হনুমান্, (গ্রা+ হুন্মান্)-'“ষ্য. (স+ হনুমৎ শবের 

| গ্রথমার একবচন। মান্তে হনুমস্ত, যেখানে 

বীর নামে পুজা! পায়)। রামায়ণে বণিত 

প্রধীন বানর। (২) কাল-মুখা বান্ররবিশেষ 

(90171709101)5083 €761185 হিং 

লার্জার)। কান ও পায়ের তলাও কাল। 

লেজ প্রায় দই হাত দীর্ঘ। গঙ্গার পূর্বপারে 

নাই, কদাচিৎ পশ্চিম ভ্বইতে ছুই একটা 

যায়। বীর হুনমান-.হনুমান-দলপতি, 

পাঁলের মধ্যে যেটা বলবিকুমে নায়ক | 

হুনমানের লড়াই.."পাণের সকে লড়ে না) 

ছুই পালের দুই বীর মাত্র লড়ে। ইহ 

হইতে ছবুদ্ধ |. 
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সত... (স") “বিস্ময়ে, আহলাদে ) শোকে | হবুদ'-হবচন্্র দেখ। 
(বাণতে প্রায় চলিত নাই ।হা দেখ)।.: হম." সর্বনাম, (স* অহম্ হইতে )। আমি, 

হন্দর..'ষা, ( ই* 107750 ) 170001৩0- প্রাঃ প্রাচীন পদে। সন্বপ্ধপদে, হমার, 
%188)1 তাপ খেলায় “শ”) ইংরেজী | হমারা, হমারি। 
ওজনবিশেষ ( গ্রান ৫81০ শের )। (ওজন | হ-বশ্ব-র-ল''প, (স* মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 

দেখ)। : . ব্যঞ্জনবর্ণ বিভাগ হইতে)। বিপর্যস্ত, 

হন :(প্রী*)-ষাণ (স* হস্ত হইতে )। | অবাবস্থিত,। সঙকল, প্রাঃ--বিষয়-কর্ম 

ঘাতক ? দ্জা। হন হওয়া...হস্তা, মরীয়া হ্যবরল করিয়! ফেলিয়া গিয়াছে। 

হওয়া | । হয়-ত."*বা, (হ ধাহ)। গনস্তাবনায়, বিতর্কে । 
হগম ..ষ্য. (ফা* হফতৃস**সপ্ত )। ইংরেজী | হয়-নয়..ষ. ঘটন-অথটন, প্রাঃ-_সেখানে 

১৭৯৯ সালের রাজন্বনংকাস্ত সপ্তম আইন। র বিবাহ হয়-নয় জামিয়া আসিবে । হয়- 

(পঞ্চম দেখ )। [. না-হয়'"*বিকল্পে, গঃ--বিবাহ হয় না-হয়, 

হণা...ষ্য, (ফা হফত|।। ল* সপ্তাহ)।  একট| ঠিক জান। চাই ? প্র-হয় সাপ, 

সপ্তাহ); সপ্তাহে সপ্তাহে কৃত্য, প্র না হয় দোড়ী। 

চৌকিদার হগ্তায় যায়,__থানায় সাপ্তাহিক : হয়রান...ণ. (আ* হৈ্রোন)। উৎপীড়িত, 

বিবরণ দিবার নিমিতত। উত্যন্ত। হয়রানি...ষ্য. কষ্ট, উতৎ্গীড়ন। 

হব-চন্্..ফ্য. (এক কাল্পনিক হাব! রাজার ! হয়রান-পরেষান""'গ. (ফা* পরেযান-__বাস্ত, 

নাম। হাঁবাদিগের মধ্যে প্রধান_হবচন্দ্র। | ব্যাকুল। সহচর শ্)। ব্যাকুল। 

হাবা-টাদ্দ বলিলে অবজ্ঞ| প্রকাশ পাইত। ' হর"'ধাতু, ( স* হু ধাতু। স'তে হূধাতুর 

আদরে হবুচজ্জ | ইহ্ীর মন্ত্রীর নাম. অনেক অর্থ। বা'তে নাই)। হরি_- 

গবচন্দ, আদরে গবুচন্্র, গাঃ--হুবচন্্র রাজা. অপহরণ, নুষ্ঠন করি, ছুরি করি) প্রাঃ 

যেন গবচন্্র পাত্র (রামগ্রসাদের বিদ্যা. রাবণ সীতা হরিয়া লইয়। গিয়াছিল) ভাগ 

আনর)। গবচজ্, বোধ হয়, গর্দভচন্্. করি, প্রাঃপাচে হরিয়া দশ যোগ কর। 

ইইতে। | হরা॥ হরা-"'ধাতু (হর ধাতু আন্ডে)। হরান।॥ 

হবা...ফ্য, ( আ* হৰ। )। ধষ্টানী ও মুসলমানী | হর...ণ. ( ফাঁ* )। প্রতি, প্রত্যেক । হরএক, 

পুবাঁণমতে আদি মানবী, আদমের পত্বী। : হরেক'''প' প্রতেক হর“কিদম."'গ, 

হবিষা, (পরাণ হবিষ্যি, হব্রিহ্ষি)...যা, (স* |. নানাবিধ। হর দম" প্রতিক্ষণে। হর 

হবিষ্য-_স্বৃত)। হুবিষ্যান্ন (এই অর্থ স*তেও । দফা... গ্রুতি দফা । হর রৌজ...প্রতি দিন। 

আসিয়াছিল); নুতন পাত্রে আতপ অন্ন. হর-হামেশ।''সর্বদা। 

কলায়াি পাক ও ঘ্বৃতহুগ্ধ সহ ভোজন । ূ হরকৎ...ষ্য. (আ* )। বিদ্ল, ছরকট। 

হবু'*গ, (হ ধাতু হইব, হব পদ হইতে)।  হরকরা ''বা. (ফা*)। প্রতিহারী। ডাঁক- 

খিনি- হইবেন গ২--হমুশুর্ব | হবকর।.''সংবাদরাহক | 

৬. 
ষ 
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হরগুণ নাই, বরগুণ আছে-''তু*, হরগুণ বরগুখ 

হৈল এক ঠাই। মেনক! আনন্দে ঘরে 

লইল! জামাই ॥ (ভীঃ)। হর--শিবের গুণ 

ও বরের গুণ। হরগুণ__শিবত্, শিবমহিম 
নাই, আছে ষেট। সেট! অনাবখক | গ্রা ' 

অরগুণ নাই বরগুণ আছে, অরখন্ডি নাই 
বরখণ্ডি আছে। 

হরজ...য্য. (আ* হারিজ )। বিদ্ব। (বা"তে | 

গ্রায় চলিত নাই )। 
হরপ...ফ্য, (স*)। গ্রহণ) বলে গ্রহণ, লুষ্ঠন) 

অপহরণ, চুরি) আকর্ষণ, া+--মন হরণ। 

হরণ-পুরণ'''ষ্য. (স*) শ্রতিচর শব )। 

এক হইতে লইয়া অন্ঠে যোগ, পাঃ-- 

কত লোক হরণ-পুরণ করিয়া সংসার চালায় 

-এক ব্যয় কমাইয়া অন্ত ব্যয় নির্বাহ, 

করে। তু* ওড়ন-পাড়ন_ উল্ান! ও পাতা । 
হরফ, হরপ "যয. (আ* হর্ফ.)। অক্ষর; 

ছাপার অক্ষর | 

হরৰোলা . ষ্য. (ফাঁ* হর_£গ্রতি, বোলা__ 
যে বলে। ও* হরবা, হি হরেয়।)। 

ূ 
1 

দোড়ী অর্থাৎ যাহ! একঝরও ভাগ করা 

হয় নাই। এক-হার চেহারা.''নাতিশীর্ণ। 

দে-হরা, দো-হার।'"দ্বগুণিত, যাহ! ছুই 

ভাজ কর! হইয়াছে; নাতিশীর্ণ নাতিস্থুল। 
তে-্হরা, চৌশহরা..'ভ্রিগুণিত, চতুগুণিত | 

৷ হরি-""ষা- (স*। স'তে নানা অর্থ পিঙাল 

ৃক্ষচারীবর্গের হরিত্বর্ণ দশ আঙ্গুল দীর্ঘ 
পক্ষীবিশেষ (1076 
81601) 10901001, ০1019190515 ৪0117 

01003)। চঞ॥ সনুঃ বকু) কপাল হলুদা, 

গল! নীল, পক্ষ গোল, 

অন্ত অন্ত পাখীর ডাঁকু ডাকে বলিয়া নাম। 

অনেকে পোষে। (২) নানা জনের ও পশু 

পক্ষীর শব্দ“অনুকারী। 

হরষিত ''গ. ( স" হর্ষিত)। হর্ষিত। (পদ্যে)। 

হর, হারা-'“য্য. (সৎ হর, হার-ভাগ। হর, 

"“ হাঁর+আ)। ভাগ। এক-হরা, এক-হারা"' 

একগুণ, যেমন এক-হর দোড়ী-এক ভাঁজ 

৮০14-0011060 

পি 

পুচ্ছ তস্ব।, 

_রন্ত-পীতবর্ণ, পাণু)বর্ণ-_ শ্বেত গী বরণ, 

হরিত্বর্ণ) এই তিন বর্ণ দেখিয়! অনেক 

অর্থ আসিয়াছে; যথ।, চন্্র, অর্ক, বাত, 

অশ্ব, শুক, ভেক, যম, অহি, কপি, সিং, 

শিব, ব্রহ্ম, কিরণ, ইন্দ্র-_মে)| *বিষু। 
ইরিঘোষের গোয়াল '' (কেহ কেহ মনে 

করে, হরি--ঘোষ নামের এক গোয়াল। 

কিন্ত, রাড়ে প্রায়ই, তেড়া-গোয়াল। ভেড়ী 
গোয়াল--হরি-গোয়াল ?)। ভেড়! গৌয়ালে 

যেমন ভেড়1 বাধা থাকে না, তেমন? 

সর্বসাধারণের বিচরণত্বান। হরি-চন্দন '* 

ষ্,. (স*)। গীত চন্দন । হরিতাল... 

ষ্য.(স*)। শঙ্খবিষ ও গণ্ধক যোগে জাত 

খনিজ গীতবর্ণ উপরস-বিশেষ (0:0171001) 
ইহাতে রঙ্গ তয়। (২) হুরিয়াল পাখী 

(দেখ)। হরিতালিক1 .'ষা, (দ*। হরি 

_চন্্র হইতে )। ভাদ্র শুরু চতুর্থ তিথি। 

হরিবাসর ..ষ্য. (স* হরি'বাসর)। বিষুর 

দিন, একাদনী তিথি। হরিবোল'"“ফ্' (বোল 

দেখ )। হরিনাম । গোলে হরিবোল.''হরি 

সঙকীর্তনে হরিনাম অনেকে করে, সেই 

সঙ্গো হরি বলা; ইহা হইতে, কাজের 

অব্যবস্থ(। হরিবোঁল হরি.''বা, বিন্বয়ে। 

বল হরি হরিবোল..শব-বহনকাঁলে হরি- 

ধ্বনি। হরিমন্দির ''ষ্য, (স*)) বিষণ" 

মন্দির) (২) বৈষ্ণষের উধ্বপু$, | ছূই 
€) 
ঙ) 
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উধর্বরেখা-শিব ক্্গা, মধ্যে শূন্যে হরি। 
হুরি-সভ!-"'ষ্য. ভাগবতাদি পাঠ ও হরিনাম 

প্রচার নিমিত্ত সভ। | হরি-সকীর্তন .'ফ্য. 
(ন*)) হরিনীম কীর্তন । হরি-হর... 

ফ্য. (স*)। বিষু। ও শিব একদেহে 

অধিষ্ঠিত দেব । ইহ! হইতে, হরিহর আত্ম । 

হরির খুড়া...হরি_-বিষু । ইহার খুড়া কেহ 
থাকিতে পারে না । ইহা হইতে 

নিঃসম্পকীঁর় লোক, আগন্তক লোক। 
হরির লুঠ.'*হরি নামে উৎস নৈবেদ্য 
লুণ্ঠন 'তুলদীতগায় হরিনাম করিয়। 

গ্রসাদ গ্রহণ। 

হরিড়,+*ষ্য. ( স* হরীতকী। ও* )। হরীতকী, 
৫৫--কবিকঠ। (অপ্রচলঃ )। 

হরিণ-.'ষা,(স*। হরি--পিষ্জাল, পা বর্ণ 

বলয়! বাঁণতে হরিণ শব্দে নানা জাতি 

বুঝায় । অপরকি, লোকে কৃষ্ণসারকেও 

হরিণ বলে। কিস্ত, অমরকোষে মুগ, হরিণ, 
| 
॥ 

কুরডা সামান্য নাম। ও'তেও মুগ ৰা ্ 

হরিণ-__চিত্রম্গ, খুরঞ্ডি, সম্থর সঃ শহ্বর 

ইত্যাদি নামভেদ আছে। প্রাচীন বা'তে 

বাউটিয়।, বাতারুং তুলারু প্রভৃতি. নামভেদ 
ছিল। স* ৰাতায়ু-_বাতারু- চিত্রমগ |. 

ৰ হরিবোল.'"হরি দেখ । 

এই দুই বাতীত শন্বর ও বার্শিঞ্ঞা 
স*. বাতমূগ_-বাউটিয়া ( দেখ )। 

নাম আছে)। মুগজাতি (117০ 

0661)। স্ত্রী হরিণী। হরিণ, চিত্রহরিণ 

'*পিঞ্গলবর্ণ, শ্বেতচিহুবিশিষ্ট হরিণ 

(1176 ০০00 0৩41, তি 

8309)। প্রায় ছুই হাত উচ্চ হয়। 

শৃর্জী ত্রিশাখ। (রঙদপুরে নাম বড় 

খোটিয়।)। শহ্বর, সম্বর ..পিঞ্জালবর্ণ প্রায়: 
১. 

| 
] 
। 

। 
1 

তিন হাত উচ্চ হরিণবিশেষ .(081%03 

401০0107)। লোম খর । ঘাড়ে হুস্ব কেশর 
থাকে। শৃ্জ ত্রিণাখ। বনে থাকে। রুরু 
'"'রন্তুপিঙ্জা লবর্ণ হরিণবিশেষ (০91৮ 8103 

11000120) | পুং জাতির শৃঙ্গ হয়, সময়ে 
সময়ে দিয়! পড়ে। শৃঙ্জা নিরাট। (তু* 

বৈদিক, বুবুশীর্ষন্)। স্্রীজাতির শৃঙ্গ হয় 
ন|। গভীর বনে থাকে এবং কুকুরের 

মতন (কিন্ত একবার) ভেউ ডাকে (সং 
রু ধাতু শবে )। ন্যিতক..ক্ষুপ্র (আট 
আঙ্গুল উচা ), চিত্রদেহ হরিণ () বিশেষ 
(01820109 116171018)। পা সরু সু; 

পেছু দিক উচ! (ইহা হইতে নাম?1)। 
শৃঙ্গ হয় না; গলায় কিছু লম্বা লোম হয়। 

ওড়িশা! ও ছোটনাগপুরের জঞ্জালে আছে। 

ও* নাম খুরখি। 

হরিণবাড়ী ''ষ্য. (1) আলীগুরের জেলখান|। 
হরিৎ, হরিত.''ণ, (স*। হরতি মনে হরিতঃ 

হরিৎ চ-_অঃ ট12)। শাকবর্ণ, সবুজ। 

হরিতাল.'*হরি দেখ। 

হরিতখন্দ, হরিতফশল.*“ষ্য. (স* হরিত-- 

কলায় মটর-__অঃ। ইহা হইতে )। রবী 

ফসল। 

হরিয়াল, হড়িয়াল-''ষ্য. ( স* হারিত। হরিতাল 

হইতে হরিয়াল। ওই হরড়, হি" হরিয়! )। 

পারাবতা্দ বর্গের ষোল সতর আঞ্জুল 

দীর্ঘ পক্ষীবিশেষ (003 73679 

06610) 01601, (:9০0903 00100211- 

০0069103) | মাথ। পাংশুবর্ণ; পক্ষ 

হরিত দীর্ঘ) পুচ্ছ চেপট| | বটফল খায়। 

পাতার মাঝে সহজে লক্ষ্য হয় না। 



কেহ কেছ পোষে। কেহ কেছ হরিয়াল। 

খু বলে। 

৯৫২ ] 

হরিষ-.'ষ্য, (স* হর্ষ )। হর্ষ? আনন্দ। হরিষে | 

 ঘিষা?-..হর্ষের সময়ে বিষাদ । 

হ্রীতকী...ষ্য. (স*। হরিণ! বর্ণেন ইতঃ 

মিলিতঃ সংজ্ঞায়াং কঃ__হরীতকী--অঃ 

কমি-বেশী ভাঙ্গিয়! এক “করিলে, গড়ে। 
হরেনদরে হাটু জল--নদীর কোথাও গভীর, 
কোথাও অগভীর জল থাকে । সফল স্থানের 
গভীরতার মধ্য লইলে “এক হাটু গভীর 

হইতে পারে। ইহ! হইতে, ভাল-মন্দ, ক্ষতি- 

লাড় মিশাইলে যাহা হয়। 

টাঃ। পাণ,বর্ণ বলিয়। নাম। বৈদ্যশান্ত্রে; হরে-ভোল!.'গ, (হর-ভোলা 1 শিব)। ভৌঁ। 

হ্দীতকীর অনেক গুণ বর্ধিত আছে। ও* : নির্বোধ । 

হরিড়া, হি" হরড়া, ম হিরডা, কোলভাষায় | হর্ভা, (গ্রা* হত্তা ),ষ্য. (স* হর্তু শবের 

রোল! )। বয়ড়! অর্জুন প্রভৃতির তুল্য তরু- 1 গ্রথমার একবচন)। ঘিনি, ইরখ করেন, 

বিশেষ (16110108118 05৩)18)] ভারত. সংহারক। হর্তা-কর্ত! (গ্রা* হত্া-ক্তা )... 

বর্ষের সর্বত্র এই গাছ জন্মে) পাথরিয়া। হারক ও কারক, যিনি হরণ করেন ও 

ভূমিতে গাছ ছোট হয়। বর্ষে বর্ষে পাতা. সন করেন। হর্তা-কর্তা-বিধাতা:''হারক, 

ঝরিয়া পড়ে। ফল (হরীতকী। [1৩ : কারক ও বিধানকর্ত!। পু 

01১69110 ০: 0180 10101081809) হল.."ধাতু, ( স* হ্বল ধাতু চলনে )। হলি. 

অষ্পষ্টপঞ্চশিরা, অগ্াকার কিংবা নড়ি, কম্পিত হই, বিচলিত হই, রঃ. 

গোলাকার, শীতকালে পাকে। কিস্ত . দন্ত সব হলে (চৈ: চঃ। হলা॥ হলা'''গ, 

'আকার ও পরিমাণ নানাবিধ হয়। বৈদাশান্ত্রে শিথিল, বিচলিত। হলা.ধাতু. ( হল ধাতু 

নান! জাত বর্মিত আছে। জলবায়ু মৃত্তিকার আন্তে)। হান! ॥ হলহল-.'ব্য, চশথিল 

গুণে হরীতকীর প্রভেদ হয়। যেহ্রীতকী ' বন্ধনে, পাত হল্হল করিতেছে 

 অপ্ডাঁকাঁর নিরাট আহরিৎ-পীতবর্ণ, তাহা . শী খসিয়া পড়বে। হল্-চল"'যা. (সহচর 

উতকৃষ্ট। ধাহ। গোলাকার ও অসংহত, তাহা | শব)] [বিচলন, এাঃ-কথার হল্চল 

নিক্ষ্ট | কিন্তু, অগ্ডাকার হরীতকী অর্ধপন্ক। | হবে না। ৮ 

অপকক শুখানা হ্রীতকীর নাম জাঙী ৷ হল-'ফ্য, (স')। লীঙ্গল, হাল। হলিয়,''গ, 

হ্রীতকী। কষায় রস হেতু হরীতবী দ্বারা (হল+ঁইয়া। স* হলিক )। লাঙালিক) 

চামড়! কষানা হইয়। থাকে । ফটিকারী . হল-কর্ষণ সম্বধ্খীয়। 

যোগে বন্ত্র পীতবর্ণ এবং ছ্রাকশ যোগে : হল." যা. (ই* 17811)। ইন্দ্রশালা) বৃহৎ 

কুষ্ণবর্ণ হয়। হুরীতকীর গাছ হইতে আঠ ূ গৃহ। 
নিত হয়। পাক। কাঠ দৃঢ় ৷ হল“ষ্য (আ" হল-_জব, ফা" )। সোনালি। 

. হরেক.''প, (ফা* হর দেখ )। নানাবিধ | | হলকারি"'যা, (ফা+)। সোনালি কর। 

ইরেদরে' “ব্য, (স* হর হার_তাগ। দূর_- ূ হলক...ব্য. (হলক দেখ )। হাতীর 'পাঁল। 

] মূল্য। মূল্য ভাগ করিয়! সমান করিলে)। ৷ প্রঃ 
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হলকনা, হলঘষ|'"*ষ্য. (স* দণ্ডকলস হইতে 

কলদ--কন! হইয়া থাকিবে। কিন্ত 

হল শব্ষের মূল) )। ঘলঘসা (দেখ)। র 

হল্কা...য্য. (আবৃত, মণ্ডল হইতে)! 
ঘোড়ীর গলার চর্মবেনী; হাতীর পাল, | 

গ্রঃ--যোড়শ হলকা হাছা (তাঃ)). 

সেনাদল 

হল্ক1 ''ষা, (হড়কা দেখ । হি* হলকা 

উচ্চ তরঙ্া, হলরা-শুরঙী )। আ্োত; 

আতপের উ্মি । (ঝলক! দেখ )। 

হলত্ত...দ, (স*হন্তস্ত। ক হইতে হপর্যস্ত 
ব্যঞ্রন। কিন্তূ, স*তে হ পরে আর এক বর্ণ, | 
হ্তআছে। এই মত বাঁ" উচ্চারণে ল-ড় 
হই গিয়াছে। ও* ম* তেলুগু টামিল 

গ্রভৃতি দাক্ষিণাত্য ভাষায় মক আছে। 

ব্যাকরণ দেখ)। যে বাঞ্জন স্বরযুক্ধু নহে । 

লক্ষ .'য্য. (আ')। শপথ । হলফ করা. 

শপথ করা | হলফ দেওয়।_ শপথ করানা। 

হলফ নামা ''শপধ পূর্বক প্রতিজ্ঞাপন্ন। 

হলফান '*ষ্য. (হলফ বহুবচনে)। শপথ। 

হল-হল, হল." হল ধাতু দেখ। 

হল! হলি...ষ্য, (স* হল! বা* ওলো, সখী 

আহ্যানে। ইহা হইতে)। সধ্য। হুলা-হলি 

গলা-গলি-'"ষ্. (গলা-গলি, অন্ত রূপ গলা" 

পরা-রি। পরম্পর গলে বাহুবেষ্টন পূর্বক 
ভ্রমণ। সহচর শব )। অতিশয় সখ্য । 

হনুদ''য্য.( স* হরিদ্র। স*প্রা* হলি । ও* 
হল্যদি, হি* হলদী, ম* হন্যদ। বা*তে হলইদ 

_হুল"দ--হলুদ হইয়া থাকিবে)। কৃষিজাত 

পীতরঞক কনদবিশেষ (0117010)। 

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র হলুদ চাষ হইয়া 
খুকে। জপীবাছু মৃত্তিক! ও কৃষিগুণে হলুদের ৷ 
১ 

( ০0100008, 10799 ) কয়েক জাত 

(21160) হইয়াছে | জমি হইতে এক 
বৎসরের মধ্যে হলুদ না উপড়াইয়া শুাঁয় 
ছুই বৎসর রাঁখিলে হলুদের রং গা হয়। 
ইহার “গেঁড়ো” প্রায়ই বন্তা্দ রঞ্জিত করিতে 
এবং “শুংটা” (গেঁড়োর শাখ! ) ব্যঞ্জনের 
স্বাদ ও বর্ণ করিতে লাগে। হলুদ উপড়াইয়। 
গোবরজলে ফুটাইলে রং গাঢ় নাঁরঞ্জাবর্ণ 
হয়। ইহা “রীধ হলুদ” না বাধিলে হলুদ 
পচিয়! যায়। কাচা হলুদ যাহা রীধা তয় 
নাই, তাহা গীতবর্ণ। কোথাও কোথাও 

শুধু জলে রাঁধা হয়। পুর্বকাল হইতে 
অদ্যাপি গ্রামে তেলমিশ্রিত হনুদ-বাট! 
গাঁয়ে মাথ! হয়। ইহ! মলাঁপহারক | বন- 
হলুদ -'ষ্য. (স* বণহরিদ্র। )| বন্য হরিদ্রা- 

বিশেষ  (060100008 21010786108)। 

কোথাও কোথাও ইহার চাষ হইয়া থাকে। 

ইহার পাত! চওড়া বড় সর্বত্র সবুজ, নীচের 

পিঠে রোমশ। মঞ্জরী হলুদ-মঞ্জরীর তুল্য, 

কিস্তু; লম্বা 9 পাশ হইতে জন্মে। গেঁড়ে 

ভিতরে গীতবর্ণ ও কপুরিগণ্ধী। কালা হলুদ 
'"*হলুদ তুলা গাছ (০৪:০৪ 08319) | 

পাতার খোল লাঁলচিয়।। গেঁড়ে ভিতরে 

ঈষৎ নীলবর্ণ। ( আম-আা, আরারুট, শা 

দেখ )। হলুদ হলুদিয়া, হলদ্যে "৭. 
( হলুদ +আা, ইয়া)? হরিদ্রাবর্ণ) হরির" 
গন্ধযুত্ত। হলুদা-বসস্ত, হলদী-বসস্ত"*, 
বর্ষাধুঃ ছোট শাকবিশেষ (111)0017001218 

01010160115) পাকা ভাঙ্গা। দেওয়ালে 

প্রায়ই জন্মতে দেখ যায়। ফুল হলুদা ছোট 

ছোট; কেশর ৪, ২টা ছোট, ২টা বড়। 
ভাঁট।মুট্-সুট ভাজি বায়। হলুদ! ও ঘসস্ত 

১২০ ৫, 
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হলদী-বুড়ী, বেখেবউ পাখী (দেখ)। 
ডাকে “ণৃহস্থের খোক| হউক 1” 

হল্লা'''ষা, (স* হলনক-কোধোন্তি। হিৎ)। 

চীৎ্কার। 

হস্ত''গ. (স*। কোন কোন স* ব্যাকরণে 

ূ 
। 

॥ 

| 
) 

ূ 

ৰ 

সা সিপপিসাাািীী শপ 

রং একই। (২) অন্ত নাম হলুদী-গৃড়ী, | $ই, লেই বটে) উত্তরানে। 
অপত্রংশে হটে | 

হা, হা'''ষা, (স*আম্ হইতে। ও আঁ)। 
আঁ-_এই ধ্বন, প্রঃ-হাঁ করিলে গীয়ের 
বার্তা বোঝা যায়-মুখ খুলিলে কিছু 
বলিলে ; মুখ-ব্যাদান, মুখ-বিস্তার (মং 

| 

ব্যঞজনবর্ণের সংজ্ঞা হন আছে। হুদ বণ হর্মন্-হর্মা)। 
ব্যঞ্জনবর্ণ)। যে ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরযুক্ত নহে, 

হস্ত হন্ত চিহু...বাযঞরন-অক্ষরের দক্ষণ 

গার্ের হ্বরহীনতার চিহ্ন (01 

হ্ত..'ষা, (স"। সংগ্রাণ হথ। প্রাচীন বা 

| 

হথ। ইহ! হইতে হাথ । অপত্রংশে হাত | 

হম্তঃ করে করিকরে সপ্রকোষ্ঠকরেইপি চ. 

_মেঃ। কর, হস্তীকর এবং কনুই হইতে 

কর)। হাত (দেখ)! হস্তাক্ষর'''ষ্য, (হস্ত + 

অক্ষর। স*)। নিজের হাতের অক্ষর, 

স্াক্ষর। হস্তাক্ষরী-..ণ. হস্তাক্ষরযুন্ত। হস্ত" 

_মলক..'যা, হস্ত +আমলক । স*)) হাতে 
ধরা আমলকী ফল; ইহার তুল্য স্পষ্ট 

প্রতাক্ষ বিষয় । হস্তগত ''ণ. (স")। হাতে 

আগত; প্রীপ্ত, অধিকৃত। হস্তাস্তর-''ষ্. 

(হস্ত+অন্তর । স*)1 অন্তের অধিকারে 

গমন, পরহন্তে সমর্পণ | হস্ত-গীর''*৭. ( ফা" 

গীর )| হত্তকুশুল। 

হস্তবুদ.''ষ্য. (ফা হন্তও-বুদ। হত _ন*. 

অস্তি, বুদ--স* তৃত-বাহ। আছে ও যাহ! 

ছিল)। জমাবন্দি, স্থিত] (জমি )। 

হা..“ব্য. (সং) | শোকে, বিষাদে । 

হা.'বা, (স*হ, আম্-অঃ| ও* ই, হই) 

হিৎ ই) মণ হা, হো, হোয় )। ম্বীকারে) 

সন্মতিদানে, প্রঃ-হো, তুমিই কর? স্মরণে, 
গ্রঃ--স্া, এখন মনে হইতেছে? নিশ্চয়ে, 

| হাঅই.'হাউই দেখ। 

হাই .'ষ্য. ( স* হার্যকা। স* হ! ধাতু হইতে? 
ও* হাই? হি" হাই, হাফি। যু" জান্তই, সং 

ভূস্তন)। আলম্ত ও তত্্রা্েতু মুর্খমোটন। 
হাই তোল!-_তন্দ্রাহেতু মুখ বিস্তার করা। 

হাই ওঠা--তক্ত্রাহেতু অস্বেচ্ছাপূর্বক মুখ- 
মোচন হওয়|। টু 

হাই-আমল! '"ষ্, (হাই? + আমগকী)। 

আমলকী প্রভৃতি পাঁচ দ্রবাবিশেষ | বিবাহ- 

কালে বরকে খাওয়াইয়! কন্ার বন্ত কর! 

অভিপ্রায় । (কলিকাভায়)। 

হাইকোর্ট ''ষ্য. (ই* 1181) ০০81)1 সর্গধাণ 
আদালৎ। 

ঠাই-ফাই'''ইাস-ফাস দেখ। 

হাইফেন.'*'ষা, ( ই* 17000) )| ছুই অক্ষর 

কিংবা! শবধোগচিহু (-)। ৎ 
হাইল, হালি, হাল-..ধ্য, (আপা* হালি, ৪তে 

মঞ্জাধর]) হি* পঠৰার, হালি; ম* সুকাণ, 

স্বকাণু। চারি ভাষায় চারি শব্ধ থাকাতে 

বোঝা যাইতেছে, বা* হাইল শবের স' 

মূলের অর্থ সম্প্রসারণ হইয়াছে । সং হলী-- 

বৃহৎ হল। হুল ভূমিকর্ষণ, হাইল জল কর্ষণ 

করে, আকারেও সাদৃহ্ত আছে৷ কিংব! স' 

পালি হইতে পাইল-_-হাইল। থাঁলি- 

কর্ণনতাগ্রে খড় গাদির ধারার ৷ তৎ্সাদৃহ 
টি 
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শঙটি হাল* নহে, হাইল অর্থাৎ হালি)। 

নৌকার কর্ণ। 

হীর..'হাঁর ধাতু দেখ । 
হাঁউই, হাঅই***ষ্য, (আ* হাঁবা_বাতাস 

হইতে। শুন্যে উঠে যাহা )। আকাশগামী 

সবগ্নিবাঁণ। (আতসবাজি দেখ । হি* হবাই, 

ও* হাঁবেলি, ম* বাণ। তু স* ভব্তী-_ | 

বাণভেদে--শবকল্পঃ )। 

হাউ চাঁউ, হেউ-চেউ..'হৈ-চৈ দেখ । 

হাঁউলে-হাউলে..-যা, (হি হৌলে। স+* লঘু 

হইতে। ' হালক| দেখ)। অন্নে অল্পে, 
ধীরে ধীরে। 

হাউস (প্রা). '*ষ্য. (স* আবেশ । হাবেশ 

দেখ। টাকায় আউস )। সাঁধ, সথ। 
হাউ-হাউ...বা. (স+ হা-হা)। শৌকে উচ্চ; 

কৃমন শবে। 

চাউস হৌস দেখ। 
হাওদ| 'ষ্য. (আ* হাৰদা,)| হীঠীর পিঠে। 

বসিবার আসন ( সৎ বরগ্ডক )। 

হাঁয়া...যা, (আ* হারা ইচ্ছা । তু* ম* 

হাঁব। ফা* হারা বাতাস । তু* ম* বাত )। 

বাতাস । হাঁওয়। করা--ব্যজন চালন! করা । 
] 

হাওয়া খাওয়।--বায়ু সেবন। আব-হাওয়। ূ 

'-'জলবাযু। হাঁওয়াই-.'হাউহ (দেখ)। 
হাঁওয়।-শাল '.পিতল কাঁধ! গলা্বার অগ্নি- 

কুণ্ড। ইহাতে বাঁতাদ দিতে হয় না, 

অগ্নিকুণ্ড উচা। বলিয়া বাতাস আপনি 

টানে। 

হাওলদার'' হাবিলদার দেখ। 
হাগলা'.ষ্য. (আ* হবাল! )। জিল্ম।। হাঁওলা 

'""বাখরগঞ্জ জেলার এক গ্রকার তানুক। 

পতিত ভুমি উদধার মিমিত প্রদত বিস্তীর্ণ 
ঙ 

ভূমি। হাওলাৎ-..ফ্য, (আ*. হবাঁলৎ )। 
ধার, ভ্যাস। হাওলাৎ-বরাৎ...ষ্য. (বরাৎ 

দেখ )। ধার-উধার। হাঁওলাতী...ণ. ধাঁর- 
করা (টাক1)। 

হাক." ধাতু, ( স' হুঙকার, হাঙকার হইতে )। 
হাঁকি_ দীর্ঘস্বরে আহ্বান করি। হ্ীকা। 

হাঁক "'ষ্য. আহ্বা। রাত্রে চৌকিদারের 
চীতৎকার। হাঁক পাঁড়--হীকা1। হাঁক-ডাক 

'**ষ্য, সহচর শব্দ) ।,উচ্চন্বর্বে আহ্বান ও 

আমন্ত্রণ ৷ গান হাবা__-উচ্চস্থরে গান করা। 

ইাঁকা-হীকি.''ষ্য. পরম্পর আহ্বান, ডাঁকা- 

ডাকি। হাঁকা-'"ধাতু, হাঁক ধাতু আস্তে)। 

ইাকাই-_-উচ্চম্বরে আব্বান করাই; তাড়ন! 

করি, গাঃ--ডাকাইত হাকাইয়। দেওয়া; 
চালন! করি, 1$--গাঁড়ী হ্ীকান|) ডাকিয়া 

একত্র করি, গাঁঃ_-দান! হ্াকাইয়া জড় 

করিল ছাগল (কবিক)। হ্ৰাকাঁন। ॥ 

হাঁক ''ষা, (সং আকুন্দ। আকুনো দারুণে 

ণণে--মঃ। আকন্দ; কুন্দনে জ্বানে মিত্র- 
দারুণযুদ্ধয়ো১- মেঃ )। দারুণ যুদ্ধ; বহু 

আফ়াস, প্রাঃ--এত হাক করিতে পারি 

না, যা আছে তাতেই সার; কৃন্দনধ্বনি 

গ্ঃ--হাকন্দ কান্দনে কীন্দে (কবিকঃ)। 

নর্মপুধাণে বণিত কৃচ্ছ সাধন? ধর্মপুধাণে; 

। 

। 

৷ উচ্চস্বরে আহ্বান। হকার গাড়া--হাকাঁর! 

অন্তত পুরাণবিশেষ। 

াঁকার.''ষ্য. (সং হুঙঝ্র ; হক্কার)। হুঙ্কার 

। স্থাকার-..ধাতু, হাকারি_তর্জন নিমিৎ 
হুগুকার করি, উচ্চস্বরে আহ্বান করি 

ইাকার! ॥ ইাকারা, ইাকরা-''ধাতু' (হগকা 

হইতে )। ইাকীরাই-_ইকারি॥ হাকারান 

হঁকরানা ॥ * 

ৰ 
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হাঁকিনী.. 'ষা (স* শাকিনী)। ছুর্গার অন্চরী- | হাঙার...ষ্য, (স* মকর। তু* হি' মগর মচ্ছ, 

বিশেষ । 

হাকিম...ষা, (আ*)। বিচারক, যথা, জজ | 

মাজিষ্েট। দণ্ডদাঁত| | হাকিমাঁনা-'*হাঁকিমের 

সমবদ্ধীয় | হাঁকিমি..ষা. হাকিমের কর্ম। 

খোদ হাকিমী.,.ণ.. হাকিম-সম্বশ্বীয়। 

হাঁকিমি-''নিজে বিচার-অধিকার গ্রহণ । 

হাকীম-.'হকীম দেখ । 

াকু-পাু...(আকা-বাঁকা, আঁকু"বাকু দেখ)। 

বিবিধ কষ্টাঁধ্য উপায় । 

হাকুচ-..বাকুচী দেখ। 

হীকুচ-কীটা-..ষ্য. (বাকুচী হইতে ?। বানকাদ 

বর্গের বন্য কণ্টকময় শাক বা ক্ষুপবিশেষ | 

(/১০81101085 111010911805) | পাতা বহুচ্ছিন্ন, : 

কণ্টকী। ফুল নীলবর্ণ, বর্ষাকালে ধরে। 

কেশর ৪টা, ২টা বড়, ২টা৷ ছোট । জলার 

ধারে নাল৷ খালে জন্মে । 

হাকুলিবিকুলি (গ্রা*) 

(দেখী। 

,* আকুলি-বিকুলি 

হাগ ..দাতু, (স+ হদ ধাতু । * হিঃ ম* হগ। | 

হাগি--মলত্যাগ 

ছি? 

ভ্াগ্ন। দৃষ্টান্ত, হাগার চেয়ে বাগার ভয় 

বাগাবাঘ। যে পাতে খায়, সে পাতে 

স* হদ-_হজ--হগ )। 

করি। হাগা।॥ হাগ!-মোতা। "মল 

হাগে কৃতদ্ঘতা। হাগ! "ধাতু হোগ ধাতু ৃ 

আস্ধে)। হাঁগানা 1 হীগুসা, হেগো ৭, 

( হাগ1+উয়!)। যে পুনঃ পুনঃ মলতাঁগ : 

কবে, অতিসার'রোণী। কথায়, হেগো 

রোগীর মুখে সাঁপন, 

টনকা...শররীর বলহীন হয়, কিন্তু, মুখ-বল ূ  

মাত্র থাকে । হেগোকুড়'"হাঁগিবার কুল ৰা 

তম 

ূ 
ূ 

ৃ 

|] 

ও* ম” মগর। সৎ মকর স*তে 

হাঙ্ার শব্ও আসিয়াছিল। ও* মণ্তে 
মগর অর্থে কুমীরও বুঝায়)। মত্ত্ত- 

বিশেষ (10176 

68175901005 )। পাঁচ ছয় হাত লঙ্বা হয়। 

কাট! অস্থিময় নহে। দেহ অল্পে অল্পে গুচ্ছে 

মিশিয়। থাকে | শঙ্ক ছোট । ফুল্কা এক 
স্বীনে ন। থাকিয়! পৃথক পৃথক কোষ্ে থাকে 

দাত সরু করাতের মতন। গঞ্জায় থাকে 

বলিয়া মকর গঠ্ভা!-দেবীর 'খাহন, কল্পিত 
হইয়ীছে। 21 হাঙ্গর কুস্তীর গড়ে শুশুক 

মকর (তাঃ,মকর ও হাঙর এক, কিস্ত, 

মকর-মু্তিতে হাঞ্ারের উপর ঠোট প্রায়ই 

শুণ্ডাকাবে উধধ্বদিকে তুলিয়। আকা ব৷ 

গড়। হয়। 

হাজীলা, হেজাণা "ধাতু, (হাঞ্জৰ হহত১)। 

হাঞালাই, হেঞ্ালাই --হাঁঞ্জরের তুলা 

খাদ্যগোভী হই। হাঞ্লানা, হেঞ্াণানা ॥ 

হাঁঙাল।, .২জালা-'ণ. পেটুক) খাদ)খোভা। 

9109112, 02101)51183 

হাঞ্জলাপন।, হেঙ্জলাপন। .'ষ্য. হাঙ্গলার 

ব্যবহার, খাদ্যলোভিতা। | 

হাঁঞ্গামা, হেঙ্খামা, হাঙাম'' 'ষা (যশৎ 

হঞ্গমাহ। তু* স* সঙ্গম, আদা" হষ্গাম_ 

জনত।)। বিবাদ) গোলমাঁলু। দাঙা- 

হাঁামা...দাঞ্জা দেখ। হাঞ্ামা-হ্জুৎ 

'*ষা- (হজ্ুৎ্ৎ দেখ। সহচর শব্দ )। 

বিবাদ-বিসম্বাদ । ্ 

হেগে। রোগীর মুখ হাচ".'ধাতু, (স* হিন্ক ধাতু । ইহার রূপান্তর 

স* ছিকা, হঞ্জি-হীচি। ও* ছক, হি" 

ছাঁক, মণ পক ধাড)। হাচি-স্ুৎ করি 

চা হাতি..ফ্য শুৎ। হীচি টিকটিকী 

ও 
ঠ 
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ধানা_যাত! কিংবা! কর্ম আরস্তে হাঁচি ও | 
টিকটিকীর ফল মান! । হ্াচা...ধাতু, ( হাচ ৃ 

ধাতু আস্তে )। হ্াচান! 1 হ-চ্ছিঅ-_-ছেলে ূ সহশ্রসেনা-নায়ক। হাজারা, হাজরা...ফ্য, াঁচিবার সময় মা বলেন হ-চ্ছিঅ-_ অর্থাৎ হাজারী) উপাধিবিশেষ। ভাজার-মণি...ফ্য. 
াচু। ূ | ভূঁই-আমলার তুল্য বর্ষাযুঃ ছোট শাকতিশেষ 

হাজ''"ধাতু (স*' অদ ধাতু আর্দ্রতায়। তু* 

ফাঁ* হর্জ-_-যেখানে জল জমে )। হাজি_ 
জলে কাদায় পচি, ঃ--বানে ধাঁন হাজিয়। 

গিয়াছে। হাজা ॥ হাজা-.ণ' যে নিয়ভূমতে চারা গাছ লালচিয়।। প্রায়ই বড় গাছের 
বর্ধাকালে জল জমিয়৷ ধান পচাইয়। দিতে. ছায়ায় জন্মে। ভূঁঁই-আমলার ফল মন্ছাণ, 

পারে ।৮*ষা” জনে কাদায় চলিয়! পায়ের ৷ হাজারমণির খদ্ধসা। 

আঙ্গুলে ক্ষত) বাঁশের প্রেথম ও শেষ! হাজির'..৭. (আ" হাজীর)। উপস্থিত। হাজিরি, 
গাঁইঠের পশ্চাৎ ও পরে যাহা জল লাগিয়া . হাজরি "'ষয. উপস্থিতি । (হাজরি দেখ)। 
পচিয়! যাইতে পারে। হাজা-শুখা "যা... গর-হাজির.'.প. (গৈর-হাজীর)। অনুপস্থিত। 
(গ্রাতির শব্দ)। জলপ্রাচুধ্য কিংবা. গর-হাজিরি..ফ্য, অনুপস্থিতি । হাজির 
লাভাব। হাজা:'ধাতু' (হাজ ধাতু আস্তে)। জবাব ''ণ. উত্তরদানে প্রন্তুত। হাজর- 
হাজানা ॥ ৩1:--হইয়। উন্ম গবেশ হাঁজাবে জামিন ''ষা, অন্তে উপস্থিত হইবে, এই 

পিন দেশ হবে বৈষে গুজরাটপুর নিমিত্ত জামিন। হাঁজির জামিনী ..ফ্য, অন্টের 

(কবিকঃ)। উপন্থিতির কারণে জামিন হওয়া। 
হাজৎ '"ষা, (আ*)। বিচারের পুবে আসামীর হাজী ..ষ্.(আ*)। যে মুসলমান মক্কা তার্থ 

কারাগৃহ। হাজতী-''ণ. (হাঁজ২+ঈ)। ষে' দর্শন করিয়াছেন 
চাজতে আছে বা ছিল, হাজৎ-সন্বশ্ধীয়।  হাট...ধ্য, (স+ হট)। নির্দিষ্ট দিবসে নাঁনা- 

হাজঝ.''হজার দেখ। | স্বানের (বেপারী জুটিয়া পণ্যবিকৃয় ; পণা- 

শঞ্জরি '*যা. (আ*)। উপস্থিতি; আদালতে | বিব্য় স্বান। হাট বসা-বিকুয় আস্ত 

উন্নস্থিতি* হা্জরি-বহি...উপস্থিতি রেজে-  হওয়া। হাট বসানা-_হাট স্বাপন ? হাটে 
্টারি। হাঞ্জিরি করা, খাওয়া__(সাহেবদের) পণ্যবিব্য়কালে যেমন উরকালাহল হয়, তেমম 

প্রাতর্ভোজন কর! ৷ ছোট-হাজরী ..(সাহেব- ! কোলাহল কর1। হাট করা-হাটে আবশ্তক 

হাজার '.৭. (ফাঁ* হজার। স' সহম্র_হআ-_ 
হজার। সহঅ। হাজ্জারী..যা. (ফা* হজারী)। 

( ৮1791127085 0101781018 )। পাতা 

ছোট ছোট, ফুল ছোট ছোট আহরিৎ, 
বোঁটা নাই। ফল প্রায় বাঁরমাম ফলে। 

দের) প্রাতঃকালে চা বুটি তোজন। | জ্রবাকুয় করা) গোলমাল করা। প্র 
হাজা .'হাজ ধাতু দেখ। আট হাট যোল গলি বত্রিশ বাজার (ভাঃ) 

ইাজাম..'যা. (আ* হজ্জাম)। নাপিত। প্রঃ! -_পাঁড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে বাজার 

কবিকঃ| হাজামৎ্চ... ষ্া, ক্ষৌরকর্ম। | থাকিতে পারে, কিন্ত, হাট থাকিতে পারে 
হাঁজীমি-.. যা, হাজামৎ। মী। কারণ হাঁটের যেপারী মানা স্বীনের। 
সির 
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সম্বশ্ধীয় ; যে পণ্যকুয় নিমিত্ত হাটে যায়। 

হাটরিয়|, হাটর্যে.'ণ. (হাট +র+ইয়1)) 

যে পণ্া-ৰিকৃয় নিমিত হাটে যাঁয়। হাট-ঘাট ূ 
'.*ষ্য.(স* হট, ঘট । সহচর শব )। হাট ও. 

ঘাট। (প্রীমের সকল লোকে হাটে ঘাটে যায় 

না)) হাট-বাট, হাট-মাঠ..'ষা. (বাট, মাঠ | 

'হাঁটুয়া, ছেটো...ণ. ( হাট+উয়া)। হাট- ৰ 

। 

। 

দেখ। সহচর শব্দ )। হাট ও পথ, হাট ও. 

মাঠ । হাট-হ্:..( হাট ও হন্দ? আট-হদ্দ? 

অষ্ট সীমা ?)। যাবতীয় বিষয়। দৃষ্টান্তে, 

হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ অনাগতের 

প্রতি আশা রাখিয়। কাজ আরস্ত | হাটের 

নেড়্যে হুক্ুগ চায়-হাঁটে একটা গোলমাল 

বাধিলে নেড়্যে-_মুসলমীন ছুই পাঁচটা 

দ্রবা লুঠিয়! লইতে পারে। 

ইাট..'ধাতু, (ও* আহ্, হি* হাড়, ম* হি 

ধাতু । স* ঠিড হি ধাতু ভ্রমণে । হিগ্ডতে 

প্ হয়। হিগুন-ভ্রমণ। বোধ হয় স' 

অট ধাতুর রৃপাস্তরে )। হাটি-_পায়ে চলি। 

হাটা ॥ হাটা-ইাটি..'ফ্য, পুনঃ পুনঃ গতায়াত। | 

টঙ্জস টঞ্গস করিয়! হাটা-.টগুস দেখ। 

(টো-টো করিয়া! বেড়ীন|, বোল! )। হাটা: 

"ধাতু, হাট ধাতু আস্তে) হাটান।। 

হাটক .'যা. (স+)। স্বর্ণ 

হাটু, হাঠু-..আঠু (দেখ)। হাটু পাড়িয় 
] 
] 

[ 
1 

| 

পাঁতিয়া, গাড়িয়৷ বণাঁ_ হাটু ভুমিতে 

পাতিত করিয়! উপবেশন। 

হাটুরিয়া'.'হাট দেখ। 

হাড় ..ব্য. (স* হভ্ড। বোঁধ হয় অস্থি শবের 

রূপাস্তরে )। অস্থি। হাড়-কাটা-''ণ, যে 

ৃ 
| 

| 

ূ 
| 
র 

জালানা-..ণ. দেঙের অসি পর্যস্ত দগখ হয়, 

এমন | ছাড় ভাজা-তাজ৷ হওয়া--তু* হাড় 

জাল! | হাড় একখানে মাস একখানে কর! 

--এমন প্রহার যে, দেহের অন্থি হইতে 

যাংদ পৃথক হইয়! পড়ে। হাড় পাকানা- 
দেছের অস্থি ক্লেশ সহিয়৷ পাকান ৷ পাঁকা 

হাঁড়''.ক্লেশসহিষু দেছ? দৃঢ় দেহ। হাড়- 

ভাঞ্া।''ণ. অতি শ্রমসাধ্য, যাহাতে হাড় 

পর্যস্ত ডাঞ্িয়; যায়। হাঁড়-গোড় তাঞ্জা।__ 

হাত ও গোড় পা) ভগ্ন ক্রা। হাঁড়গোড়- 
ভাঙা! দ...দ অক্ষর তুল্য। হাঁড়-গিলা... 

কুলেচরবর্গের তিন হাতের উপর পক্ষীবিশেষ 
(776. 5019090৮ [,9060106103 

00105 )। কতক্টা শকুনির মতৃন। চু 
বৃহৎ স্বংল। গলায় থলী থাকে। মাথায় 
পালথ নাই। পক্গপুচ্ছ কাঁলতে সবুজ, বুক 

পেট শাদ1। বঙদেশে বর্ধাকালে আসে। 
মৃত জন্ত, মাছ বেং খায়। হাড়তার্জা 

'**ষা, (স* নাম অস্থিসংহার, অস্থিতঙা। 

ও* হাঁডভাঞ্া, গোবৌরি) হি হড়' 
সঙকারী )। বন্য চতুফোণ রোহিণীবিশে, 

(105 00501818018115 )। ডাট 

চতুফ্কৌণ বলিয়! চারি নালী আছেঞ। পাত 

এক পাশে, শিকড় অপর পাশে । এই শিক' 

সাহায্যে অন্ত গাছে চড়ে ডাটদ্লিক 

বাকা বলিয়া স* নাম অস্ছিতগ্া, অথ 

শৃঙ্খল! যেন হাড় ভাঙ্িয়। গিয়াছে। কিং 

লোঁকে মনে করে, হা দ্বারা মানুষের তাও 
হাড় জোড়া যায়। এই কারণে কোথ 

কোথাও নাম হাড়'জোড় আছে। 

মহিষাঁদির শৃক্তা কাঁটিয। পাত্র নির্মাণ করে ৃ ছাড়।-..ষ্য (স* হণ্ডা। ও* হণ্ডা। ম' হাণ্ড। 

| বৃহৎ সাড়ী। ৰ , জাতিবিশেষ (স* শুর্জাকার)1 শ্থাঁড়- 
নি 
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হাড়ি..'ষ্য. (সে* ডিক, হডি। ও*তে ছাড়ি, 

আঁগা* হারি, _মগাপকর্ষী)। জাতিবিশেষ। । 
ত্ী* হাড়িনী। হাঁড়িঝী."' গ্রাসীন বৌদ্ধ 
তাস্ত্রিকতাঁয় ছাড়িজ্জাতীয়া কোন নারী 

পি্দধি লাভ করিয়! গ্রলিদ্ধ ইন। বোধ হয় 
পরে তিনি চশ্ভীবুপে পৃঙ্ধ। ' গাইতেন। 

গ্রঃ্ন্দ্রী স্মরণ করে হাড়ীঝিষ়ের প| 

(মাঃ)। হাড়িবী তন্ত্রমন্্রে সিদ্ধ ছিলেন 

বর! অনেক ঝাড় ফুক মন্ত্রে আছে, 

“হাড়িবী চ্ডীর আল্ঞ! ৷” হাড়িপ। ..যা, (স 

হড়িপঁ-হাড়ি। কিংবা হাঁড়িপুত্র-হাঁড়ি- . কালী াচিয়া যেন গায়ের রং | ইহা হইতে 
পো-হাড়িপ।। হাড়িবী' শব থাকাতে : হীঁড়ী্টাচ। নাম। কোথা? কোথাও টাঁকা- 

শেযোন্ত আদিতেছে)। বৌদ্ধ তান্ত্রিক চোর বলে। হাঁড়ী-মুখ...হাঁড়ীর তুল্য কাল 

দিল্তু পুরুষবিশেষ। ( ময়নামতীর, গৌগী-' মুখ । হাঁড়ীকান ..কান দেখ। হাড়ী-কল 
চাদের গীতে হাড়িপ! প্রসিদ্ধ )। দৃষ্টান্তে, ' ..'জলসেচনের লাঠ। যাহাতে হাঁড়ী দ্বার! 

যাঁর সঙ্ভো যার মজে মন কিবা হাড়িকিবা জল তোলা হয়। হাড়ী খাওয়া_-াড়ীর 

€ডাম--গ্রণয়ে জাতিভেদ থাকে ন|। ছাড়ি ভাতবাননন খাওয়া । হাড়ীখেগো- ৭, 

ডোম, প্রায়ই হাঁড়ি-ডোম-চণ্ডাল-নিক্ব- (হীড়ী-খাগুয়া'_হাড়ী-খেগো)। যে হাড়ীর 

শ্রেটুর হিন্দু। বোধ হয় বৌদ্ধ হওয়াতে: ভাতবান্নন থায়) এত লোভী যে, ভাতব্যননন 
নিকৃষ্ট বিবেচিত হইত। বৃত্তি হইতেও না বাড়িয়। লইয়। হাড়ী হইতে খায়। স্ত্রী" 

নিকৃষ্ট বিবেচিত হইবার কারণ ছিল। হড়ীথাগী। হীঁড়িয়! "'ণ. (ইাড়ী+ইয়া)। 

হাটের হাঁড়ি.''যে হাড় হাটের পর হাট ৷ স্থাড়ীর তুল্য বৃহৎ, গ্রাঃ__হাড়িয়। তাল? 

পরিষ্কার করে? নিকৃষ্ট হাড়ি। হাঁড়ীর তুল্য কৃষ্ণবর্ণ, গড়িয়া মেঘ) 

হাঁড়িকাঠ...ষ্য, (স* হি) হড়িকাষ্ঠ। ও* . মোটা গভীর, প্রঃ াড়িয়া গলা! (্বর)। 

হী্রকাঠ )1 ছাগাদি-হনন যুপকাষ্ঠ | হাড়ি ছড়া-াড়ী '*যে ইাড়ীতে গোবর-জল রাখিয়া 

কাঠে মাথ। গলানা_-বধোপায় করা । ছড়া দেওয়! হয়। লীতা-কাখার হাড়ী-_- 

হাড়ী...ফ্য. ( ল* হণ্ডী, হগ্ডা )। অন্নবাঞ্জনার্দি লাতা দেখ । দৃষ্ান্তে, যেমন াঁড়ী তেমন 

র্ধনের মৃ্পাত্র; (ঢাকায় রাইন্ হা্ডী। শরাঁ_যোগ্য পাত্রের মিলন। হাঁটে হাড়ী 

হইতে । হাই-_হাইন-রাইন্--ভাত-রীধা তাঞ্জা"-গোপনীয় সংবা প্রচার করা । 

বড় স্াড়ী); গাড়ীর চাকার নাভিকান্ঠ। : হাডু ডুড় ''ষ্য. ( অন্থুকার শব্ধ )। বালকদিগের 

হাড়ী-কুঁড়ী-..য্য, ( স+ কু । কুঁড়ী--ছোট | খেলাবিশেষ। ছুই দলে খেলা হয় এক 

হাড়া ৷ সহচর শব্ষ)। হাড়ী ও ছোট হাড়ী, . * "দলের “এক একজন ডুডু রি অপর দলের 
৬ 

গ্ ী 
গু 

হাড়ী ইত্যাদি। প্রঃ--কুস্তকার ' গুজরাটে 
হাড়ি-ঝুঁড়ী গড়ে পিটে মুগঙ্জ দগড় কাড়া 
পড়া (কবিকঃ)। গুড়ী-াড়ী...ষ্য. (ঝুঁডী 
হইতে ্ুড়ী)। ছোট স্থাড়ী। হাড়ী-টাচ 
'**ষ্য, বুঙ্গচারী বর্গের কাকবৎ পক্ষীবিশেষ 
(11) 11101917 066-019, [0970100168 

06)| মাথা ধূসর, পুঙ্ছ ধুসর, প্রান্ত কৃষ্ণ 
চঞচ। কাল, নাসিক! লোমাবুত। মাটিতে 
প্রায় নামে না। গোট্রি-গোট্রি ডাঁকে। 

এই হেতু এক নাম কোটরী আছে। স্রাড়ীর 
শান 
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কাহাকেও চু'ইলে যে সৌঅ| পড়ে, সে: 

পমরে )” (ি'তে কবড্ডী] ইহা হইতে 
কোথাও কোথাও কপাটী খেল! বলে )। 

হাঁন্ডিয়া.''ষ্য, (স* হপ্ডিকা--হাড়ী+ইয়!)। 

সীওতালদের গৃভজাঁত মদ্যবিশেষ। 

হাত, হাথ...য্য. (স* হস্ত। সপ্প্রা* হখ। ইহা 

হইতে হাথ--হাঁত। বিশেষতঃ হপরে ত 

র 
র 
1 

ৃ 

1 

। 
! 
1 
| 

1 

সহজে থহয়। বন্ততঃ হাত অপেক্ষ! হাথ 

শুদধ । ও* হাঁত্, হি হাত হাথ, ম* হাত। 

স*তে হম্তঃ করে করিকরে সগ্রাকোষ্ঠকরেহপি 

চ--মেঃ। অতএব হাত শবে দুই অর্থ। 

এতদ্বব্যতীত, হাত অর্থে তুজ)। কর 

(মণিবণ্ধ হইতে অঞ্জলী অগ্র পর্বস্ত 
প্রঃ-_হাতে ধরা; গ্রকোষ্ঠ (কণুই হইতে 

অগ্জালী সমেত অবয়ব ), প্রাঃ-হাতেতে | 

কনক পরে বাহুতে কঙকণ (কৃতি; লং)) 

কণুই হইতে মধামাঙ্ালীর অগ্র পর্যস্ত 
পরিমাণ ( উহার পরিমাণ ২৪ অঞ্জল বা ১৮ 
ইঞ্চি)) বাহুমূল হইতে অঞ্জলী সমেত 
অবয়ব, বাহ্ (স*তে বাহু ভুজ এক । তু" 

আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘবাহ্, উধ্ব বাহ্ 
কিন্তু, তু" বাহ্বান্ফোট, বাহ্বণ্ধ বা বাজু)। 

প্রঃ মানুষের দুই হাত দুই প]। বা হাত 
..*বাম হস্ত। ডাঁইন হাত, ডীন হাত." | 

দক্ষিণ হস্ত। ডীন হাতের ব্যাপার -'ভোজন। | 

হাতের গুলী, বাহ্র পেশী। হাতের কব্জি ' 

(কব্জি দেখ)। মণিবন্ধ | উপর হাত." 

বাহু। নীচের হাত -“প্রকোষ্ঠ। হাতের তল, 

হাঁতের তালুয়। ( তেলে! ).'*করতল। (তাল 

+উয়া- _তানুয়-তেঞ্লা )। অস্থ নাম 

হাতের চেটো (চাট +উয়!-_চাট্য়া__ 

চেটো)। হাতের পিঠ "কর 

| 
| 
| 
ৃ 

পাঞ্জা-..করতলের বিস্তার, পঞ্চাঞখল সমেত” 

করতল। কণুই, নড়া দেখ। (নড়। শবে 

পূর্বকালে হাত বুঝাইত ; এখনও গ্রামে ই 

অর্থ আছে। কিন্তু, প্রায়ই শিশুর কোমল 
সরু হাত বুঝায় )। হাঁত.''অধিকাঁর, কর্মে 

দক্ষতা, কতৃত্ব; সাহাষা; রাশি, ট্রাকা- 
রাশি, গাঃ--এক হাত বেশ মারিয়াছে। 

হাত আন1--হস্তকর্মে অভ্যাস করা। হাত 

তঁপা-ছস্তকর্মে' অভ্যাঁণ হওয়া। হাত 
উঠানা, হাত তোলা--হস্ত উদ্লোলন) গ্রহার 

নিমিত্ত, বিরোধে, কিংব| সম্মতিজ্ঞাগনে হস্ত 

উত্তোলন। হাঁত করা__হস্তগণ, বশীভূত, 

আয়ত্ব ক (বিপঃ, বেহাত হওয়া)। 

অভ্যাস করা । হাতে করা--হাত, দিয়! 

স্পর্শ, গ্রহণ, ধারণ । ণ. হ্ত-নিগিত। হাঁতে 

কলমে ''হাত দিয়া ও কলম দিয়! কর্ম ক্র) 

ইহা হইতে স্বহন্তে লিখিয়া; শন্ত্রসঙ্জাি 

লইয়।। কাচ! হাত .'কাচা দেখ। হাত 

কামড়ানা-কৌধে ৪ অন্থগাপে »স্বহস্ত 

দ্বংশন। হাত-খরচ ''ছোট ছোট খরচ। 

হাত খালি-''বিত্তু হত্ত, নিরাভরণ হস্ত । হাত 

খোল।-মুস্তৃহন্তে দান) কর্মে অভ্যাম পাকা 

হওয়।। হাতে খোলা 'নির্ধন 7 এত নির্ধন 

যে, মাটির খোলায় জলপাঁন করিতে হ। 

গালে হাঁত...চিত্তাতুর। গালে হাত য় 
বদিয়। পড়া--চিস্তত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় 

হওয়া । হাত-চালা...তনত্মন্ত্রাদি দ্বারা তৃমি 

উপরে হস্তের চালন । হাত চাঁলানা--দ্রঃত 

কর্মকরা। হাত দিয়! জল সরে না-এত 

কপণ। হাত জোড় করা, জোড় হাঁত কর 
স্পনমস্কার করা, মিনতি করা । হাত জোড়া 

শির গা 
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থাকা । হাত্তঝোলা-..ধ. হাতে ঝুলাইয় | ! 
হাত টানিয়া চলা-মিতব্যয়ী হওয়!। : 

' হাত-টান*.ণ. মিতব্যয়ী। কৃপণ । হাত 
তোলা-হম্ত উত্তোলন, প্রহার নিমিত্ত 

উত্তোলন ! হাত-তোল1..'ণ. অন্তের 

হাতে তোলা, অন্তের ইচ্ছায় প্রাপ্ত, 

্েঙথাগ্রাণ্ নহে। হাতে থাকা 

থাঁকা, অবশিষ্ট থাকা 

কর্মে নিষুন্ত হওয়। ; অবন্তের সাহায্য কর) 

| 

ূ 
ূ 
| 

বশে, 

হাত দেওয়া 

পর ব্যাপার চর্চ। করা; স্পর্শ করা। হাত 

দেখা-নাড়ী পরীক্ষা; করবেখ| পরীক্ষা | 

হাঁত দেখান।--কবিরাজ দিয়! নাঁড়ী পরীক্ষা 

করান!) গণক দিয়! কররেখ! দেখিয়! ভাগ 

পরীক্ষা করানা। হাত"দোনা করা_-বাছুর, 

মরিয়া! গেলে বিন! বাছুরে গাইর ছুধ দৌঅ]। 

হাত ধরা-হস্ত ধারণ, গ্রহণ? প্রণয়ে হস্ত 

ধারণ। হাত-ধরা-.'ণ. হপ্তগত, বশীভূত, 

আয়ত্ত । হাতে ধরা হস্ত ধারণ পূর্বক 
মিনতি করা। হাত ধুইয়া বসা--কর্মে 

নির্গত হওয়। | হাত নাঁড়া_হস্ত সঞ্চালন) 

নিষেধে ও তর্জনে সঞ্চালন ৷ হাতে-লোতে 

(প্রী* নোৌতে) ধরা--( স* লোপ্ত,_-চোরিত 

বন্তু)। চোরিত দ্রব্য সহিত চুরি ধরা। 

হাত পড়া-ম্পর্শ ঘটা; পরণচর্চায় নিযুক্ত 
ওয়! | হাত ন! পড়া-_নূতন থাঁকা। হাত 

পাকান।--অভ্যাস দ্বার দক্ষতা লাভ করা । 

পাকা হাত.''পাক1 দেখ । হাত-ফের হওয়া 

হস্তান্তর হওয়! ৷ হাত ফেরান।--হস্তাস্তর 

করা, চুরি করা । হাত বদল করা_হাতে 

এক লইয়। অন্ত দেওয়া, প্রাঃ-_হাত বদল 

করিতে বেণ্যার গেল মন (কবিকঃ)। হাত শশী ীশ্শী শশী শি শু্পীঁটী 

হাত বসা-কর্মে হাতের অভস পাকা 

হওয়া। হাত ভারা- হাতে ক্লাস্তি বোধ কর!। 
হাত-ভারী..'ণ. হাত এত ভারী বোধ হয় 

যে, বাক্স হইতে টাকা বাহির করিতে কষ্ট 
হয়) অতি কু্পণ। হাত-মাটি করা. 

মলত্যাগের পর মাটি দিয়! হস্ত প্রক্ষালন। 
মাটি হাত করা-_হাঁতে মাটি লাগানা, হাত 
মাঁটিযুন্তু কর! ৷ হাতে মাথ| কাঁটা _গ্রবল 

প্রতাপপ্রদর্শন, অস্ত্র বিমা কেবল হাত দিয়! 

মাঁথ! কাট! ; অত্যাচার কর! । হাতে রহা-, 

বশে অধিকারে থাক; গণিতে দশকাদি 

অবশিষ্ট থাক। ৷ হাতে লওয়া-হাতে শ্রীহণ, 

ধারণ; গণিতে দশকাদি অবশিষ্ট ধর!|। 

হাঁত লাগা--ম্পর্শ ঘটনা । হাত লাগানা-, 

স্পর্শ কর, কর্মে মনোযোগী হওয়া | 

ঠাঁত সড়-সড় কর1--অন্যকে প্রহার নিমিত্ত 

হ্ত কগু/য়ন। সাফাই হাত-+"হস্তকর্মে 
দক্ষত| | হাতে সৃত! বীধাবিবাহের সময় 

হাতে মঞ্জালম্থত্র ধারণ। হাঁতে হাতে" 

এক জনের হাত হইতে অন্যের হাত দিয় । 

হাতে হেতেরে ''ণ. (হেতের দেখ )। শঙ্ত- 

সজ্জাদি গ্রয়ৌগ কৌশল সহ। হাত-কড়া, 
হত-কড়ী-..ষ্য. (কড়া, কড়ী--বলয় )। 

লোঠার বলয়, যাঁঠ' দ্বার! হাত বাধিতে পার 

যায়। হাতে খড়ী ''বিদ্যারস্ত। হাত-করাত 

...ছোট করাঁত। হা-চিঠা'.*চিঠ দেখ। 

হাঁত-ছড়ি''*করতলে বেতের প্রহার, যেমন 

পাঠশালায় । হাত-ছাড়। .*ণ. অধিকার" 

বহিভূর্তি । হাত ছাণি''হাও-শাণি দেখ। 

হাঁত-ছ্চড় '-ছ্েঁচড় দেখ । হাতের পাঁচ 

তাস খেল দেখ; অসময়ের সুষ্থণ। 

বদলানা--হাত বদল করা; হাত ফেরা ষ...যে বাকৃষে টাকাকড়ি সর্ঘদ] 
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রাখ! হয়| হাত-শাশি-''ষা. (স* শাণী)। 

হাত দিয়া ইঞ্ত ত, সঙ্কেত, ও 2--এত 

বলি প্রেরিল মোরে হাতসানি দিয়! (চৈঃচঃ); 

হাত দরিয়া চোখ আববণ, খেলায় কিংবা 

ইঞ্জিতে। (শাণি দেখ । ) দৃষ্টান্ত, হাত 

ঝাড়িলে পর্বত '.এত ধনবান্ যে, হাতে যে 

টাকা থাঁকে, তাহাতে পর্বত হইতে পারে। 

হাতে পীঁজি মঙ্ডালবার'''হাতে পাজি 

থাকিতে আজ 'মঙ্ালবার কি না, তাহার 

নিমিত্ত চিন্তা অনাবশ্তক; যাহা নিশ্চয়যোগা, 

তার নিমিন্ত চিন্তা ৷ হাতড়া-'“ষ্য. (হাত 

ডা। বোধ হয় সং ঘাত হত স্বানে হাঁত। 

ঘাত+ড়া-_হাঁতড়া। হি* হথৌড়া, মং 

হাঁতৌড। )। বড় ভারী হাতড়ী। হাঁতড়া-.* 

ধাতৃ, (হাতে করা- হাতড়)। হাঁতড়াই 

_হাঁত দিয়। (চোখ দিয়। ন! দেখিয়া ) 

ূ 

1 

ফা, (স* হস্তাহন্তি)। এফ হাত" 

হইতে অন্ত হাত) হাত দিয়া পরম্পর 

আকৃমণ ও প্রহার। হাতাড়া-পাঁভাঁড়া'.ধাতু, 

( হাতাঁড়৷ ধাতৃ+সাদৃশে, পাতড়া, যেন পা 

দিয়। অন্বেষণ )। হাঠাড়াই পাতাড়াই--বহু 

অন্বেষণ করি, অজ্ঞাত দ্রব্য অন্বেষণ করি। 

৮ঁাডানা-পাতাড়ানা, হাড়ানা-পাতড়ানা। 
হাতা...ষা. (আশ )। বাড়ীর সংক্গগ্ন বেষ্টিত 

স্বান; বাঁড়ী। , 

হাতিচোক “যয. (ই* ৪1007080 হইতে )। 

হুর্যমুখীর তুল্য বৃক্ষবিখেষের (620185711)03 

(001038) জালু 18106017016) । 

হাতিন ..যা. (আ"* হান! হইতে)। আফ্রিনা। 

(গ্রায় অগ্রচলঃ)। 

হাতিয়ার ..হেতের দেখ। (হিং ইবিয়ার)। 

: ছাঁতী, হাধী-..ষ্য, (স* হন্তী। স্ত স্বানে প্রায়ই 

অন্বেষণ করি, যেমন অণ্ধকারে। হাতড়ানা। | 

'হাতড়িয়!, হাতড়ো-''ণ. (হাতড়। ইয়া )। 

বুদ্ধির পরিবতে' হাত দিয়া অন্ুতব বা. 

অন্বেষণ করে যে? অনুভবসিন্ধ। হাঁতড়ো 

কবিরাজ...ষে কবিরাজের আমুর্বেদ জান! 

নাই, যে কেবল দেখিয়া শুনিয়া কবিরাজি 

করে। হাতড়ী-..যা, (হাতড়া 4ঈ )। ছোট 

হাড়!) লৌহাদি পিটিবার লোহার ঘন। 

হাঁতল..'ষা, (হাতল )। লো পিতল 

প্রভৃতি ধাতুর বর্ণয় যন্দারা হাতে ধরিতে 

পার যায়, যেমন বাকৃষ দেরাজে থাকে | 

(091015)। হাতা''ষা, (স* হম্তকা, 

দারু-চস্তক)। হাতের আকারের কাষ্ঠথ্ড; 

করতলের আকারের পিল লোহা ইত্যাদি; 

জামার হাত। হাত।'" "ধাতু, চাঁতাই__হস্
তগত, ' 

আত্মদাৎ করি। হাঁতানা ॥ হাতা-হাতি | ূ
 

” 

থ হয়, যেমন মন্তক-মাঁথ । ও* ছাতী হি 

হাথী ম+ হন্তী)। প্রসিদ্ধ শাক্ভোজী বৃহৎ 

চতুষ্পদ (110 01901181)6, :[2160795 

[এও )। নাসিক দীর্ঘ হই কর 

বা হস্ত হয় বলিয়া নাম হস্তী, কণী। নী 

হাঁতিনী, হাথিনী। হাতীর ঠাত'''গজদস্ত ৷ 

হাঁধিনীর “গজদস্ত” হয় না। পাট হাত়ী,". 

রাজ! যে হাতীতে আরোহণ করেন। হাঁতীর 

খোরাক .*হাতীর খাদ্য যেমন খহ পরিমিত 

হইয়! থাকে, তেমন বহু পোষ্য প্রতিপালন। 

হাতীর গলায় ঘণ্টা-''হাতীর পক্ষে ছোট ঘণ্টা 

যেমন সাঞ্জে না, তেমন। বর বয়সে বড়, 

কন্ঠ! ছোট হইলে এইবুপ অশোভন হয়। 

হাঁতীর পাঁচ পা দেখ।'.'তু* সাপের পাঁচ পা 

দেখ । হাতীশাল "যা, (স+ হ্তিশাযা। )। 

হাতী থাঁকিবাঁর ঘর। হাতীয়ারা, 4 
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টা 

১.*"ষ্, সে" হন্তিপাল। বা* হাতী+আল) ! . আকৃমণ, আঘাত, প্রা,--হাঁসিতে হাসিতে 
হস্তীরক্ষক। হাতীশু'ড়...ফা. (স* হন্ডিশুখু, : 

; স্ত্ীন্ঠন্তিনী। 3" হাতীশুন্ডা)। বন্য 

ছোট খরলোমশ বর্ষাযুঃ শাকবিশেষ 

(61190009181 17016010 01 ফুল 

| 
| 

নীলবর্ণ। মঞ্জরীতে ছুই সার ফুল ধরে 

এবং মঞ্জরী হাতীর শুড়ের মতন বাকিয়া 
থাকে । পড়া প্রায়ই রস! জায়গায় জন্মে। 

হাথ."ষ্য, (স* হস্ত)।, হাত (দেখ। 

(প্রাচীন বৈষ্ণব পদে )। হাখী...হাতী 

( কবিকঃ)--চাখীর পদাঘাত তুল। পদা- 

ঘাত। 

হাদা "৭. (স* হঞ্ডা--হাড়া হইঠে। কিংব। 

নাদা হইতে )। হাড়া যেমন বড় বা ম্ব;ল, 

তেমন বুদ্ধি মার । স্ত্রী" হাদী, হাঁদা-পেটা 

.*খ, সথাড়ার মতন উদর যার; পেটুক। 

ইাছ .ষ্া, (হিন্দু শবের অপত্রংশে)। উপ- 

হাসে হিন্দু। 

হান..'ধাতু, (স* হন ধাতু হইতে । কিয়া- 

পদ ঠস্তি হইতে হান। ও* হান, হি* হন, 

ম* হণ ধাতু )। হানি-+বধ করি, 8 
হান হান--বধ কর বধ কর, কাট কাট 

("তে এই অর্থ বছু গ্রচলিত, বা*তে 

অল্প); প্রথার কর, প্রাঃ মোর মুডে 

হানি বাজ (ভাঃ)) প্রহার নিমিত্ত প্রেরণ 

করি, নিক্ষেপ করি, 512- হাঁনিম্থ কুক্ষণে 

ফুলশর ( মেধনার্দবধ )। 

হানা। হান! "'ষ্য. প্রতিরোধ, অবরোধ 

প্রঃ দক্ষিণ ছুয়ারে দেয় হানা ( কৃত্তিঃ)) 
চধ 
ণড 

পিরীতি করিয়া! পণণ উপরে হানা 
(চগ্ড,3)$  নদীবপ্ধ-ভঙ্জা, পরাজয়, 
প্রঃ-নদীতে হান! পড়ে-_বণ্ধ ভাঙ্গায় 
থাল বা আোত হয়। হান!" 'ধাতু..( হান 
ধাতু আস্তে )। হানান! ॥ হানা-হানি...ফ্য 
পরস্পর কাটাকাটি। হানি...ফ্য, (স')। 
ত্যাগ) ক্ষতি; অন্ুৎপত্তি; নুনতা; 
ত্টি; ক্ষয়। * | 

ৃ হানা'*ষা. (আশ হনক)। গলা, ৩3-. 

দেখ। হাথিয়া '.ণ. (হাথী+ইয়।)। 

হাথীর তুপ্লা, হাথী সম্ব"্ধীয্ু ৷ হাঁথিয়। লাথি 

(অকর্মক) 
চিকুর হানিতেছে-বিছাৎ চমকাঁইতেছে। ] 

ঘোড়ার হানায় ( ভাঃ)। ( অপ্রচলঃ )। 

হাপ--'৭' ই* 1781) । অর্ধ, ছোট, পুর! নহে । 

হাঁপ-উক্কুল "ছয় ঘণ্টাকাল ইস্কুল না হইয়। 
তিন ঘণ্ট। ঠাপ পীঁজি ""ফুল” পাজি 

নহে, ছোট পাজি। হাপ মোজা লম্বা নহে 
ছোট মোজা । 

হাপ .'ষ্য. '( বাঁ" হাপ। ধাতু, ও* গাম্কি। হি 

হাপ হাফ, ম* হাপা ধাতু । বা" ছাপ, ম* 

ধাপ । স* হাফিকাহাই হইতে ? 

কিন্ত, অর্থান্তর হয়| খোব হয় স* হংস-_ 

প্রাণবাযু। তু* হান-ফাস। কিংবা ভন্তর 

হইতে )। শ্বীনরোদ 7 দীর্ঘ কষ্টশ্বাস। 

সথাপা, ( গ্রা" হেঁপ।, হেপ1 ) *"ষা. প্ররোচন! 

(ধাগপ। দেখ )। হাপা "ধাতু, হাপাই-- 
রুদ্ধশ্বান হই, কষ্টশ্বাস লই, পুনঃ পুনঃ শ্বাস 

লই। ছপান। ॥ হাপানি ''ষ্য. শ্বামরোধ, 

কষ্টশ্বাম-রোগ (30008) | 

হাপর ““ষ্য, (স* ভস্্রা ) বৃপান্তবে হপ্ত। তন্ত্র 

তঙর|--হাপর। ম* ভাতা, আসা* তাতী, 

হাঁতিন। )। ভন্তরা। (২) (স* ধর্পর হইতে। 

খাপরা-_হাপর। ও* নাম উম্হেই স* 

উদধান)। ন্বর্কারের অগ্নিকু্খ | (৩) (আ' 
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হফর)। কাদার গর্ত, যেখানে আখ ডগা ূ 

পুতিয়া আথের কলি উৎপাদন কর! হয়। 

(8) ছোট ভোবা, যেখানে ডিম ছাড়িয়া 

মীছ জন্মান! হয়। হাপরা'''ধাতু- ( তু* ও 

হাঁপুর ধাতু)। হাপরাই--হাপংহাপ রবে 

খাই, ৩১ডাইল হাপরাইয়া খাওয়। 

হাঁপরান ॥ 
ূ 

হাঁপরমালি...ফা, (স* ভদ্রবলী ৷ ভদ্্র_হাঁপর, : 

বললী_মাঁলি)।*তগরাদি বর্গের লতানিয়া 

স্ষুপবিশেষ ( ৪112119 
1)65061)। পাতা 

অভিমুখী, সুক্ষ চিনুবিশিষ্ট। ফুল শাদা, 

ন্ুগণ্ধ, থোব! থোবা, শীত ও শ্রীন্মকালে ! 

ধরে। ফল লম্ব!। 

হাঁপরা-.*ধাতু, হাপর দেখ ।
 

হাপস।-.'ণ. (ভাপসা রূপাস্তরে )। ভাপস, 

যেমন পানে বাতাস ন! লাঁগিলে হাপস! 

বা ভাপদা গণ্ধ ছাড়ে । হাপসা "ধাতু. 

: হাপসাই-_ভাপসাই | হাপসানা ॥
 

হীপা, হেপা, হ ইাপানি-''হাপ দেখ। 

হাঁ-পুতী-'প. (স* হত- পুত্রী )। পৃত্রহীন! ৷ 

হা-প্রত্যাশা॥ (গ্রী' হাঁপিভাশ। ).--ষ্য, (হা 

প্রত্যাশা )। হায় কোথায় এ
ই প্রত্যাশ। । 

হাঁফিজ-..ফা. (আ')। যে সমগ্র কোরাণ কণ্ঠস্ব 

করিয়াছে; রক্ষক, তত্বাবধায়ক । | 

হাব ..ফ্য.(স+ হাত। হাৰঃ স্ত্ীণাং লৃর্তীর- ' 

তাৰজাঃ বিয়। £-অঃ। তু" আ" হাৰা--. 

)। নারীর বিলাসাদি শৃঙ্গাঃভাবজ 

চেষ্টা; ভাব । হাঁব-ভাব-'“ব্য, (স* হাব, ৭. | 

ভাবৰ। ভাব শবের বূুপান্তরে হাব 1. 

বিলাসাঁদি চেষ্টা। হাঁবা''৭' (হাব 

আ)। বে আকার ইঙ্গিত ছারা মনের 

তীধ বাস্তু করে, থাক্বঞ্জিত ; নির্বোধ
): 

হাবজ1*গোব্জা''ষ্য 

ূ  হবড়া' 

] 

সরলদ্থভাব। স্ত্রী হাবী। ছাবা-বোৰা'''গ.* 

(হাবা, বোব! ৷ সহচর শব্ধ )। বাক্শ্রতি- 

বঞ্জিত। হাবা-গৌবা...ণ. হাবা ও গৌবা 

( গর্দভ 1), নির্বোধ । 
(টাকাঁয় হাবিজাবি । 

: আসা* হাবি-_জঙ্াল। ফা সব হইতে 

হাঁবজ। ; গোব্দা--গোব্জ। )। স্ব, পাচ- 

মিশালী ব্যন্নন। হাব্জি-''প. পাচ-মিশাল | 

শব্জি পোন।..'লীন! জাতীয় চারা মাছ। 

'বুড়া দেখ । 

হাঁবল।-'.গ, হাবা। 

। হাঁব্দী, হাপ্সী-“ষ্য. (আ* হবাঁষী )। আঁক্র- 

কার আব্পিনিয়। দেশের কৃষ্ণবর্ণ জাতি) 

কাঁফ্রী। 

। হাব" 'হাঁব দেখ । আদরে হাবু। 

হা বস...ষ্য. (ই* 69 11689 )। উত্তোলন; 

জাঁহীজের হাইল ঘোরাইয়! জীহাজ থামাণা। 

 হাবুড়' ধাতু, ( তু" ও* হাবুডি পড় হঠাৎ 

উপস্থিত হওয়া) আসা" হাবিদা। ধাতু । 

স* আ-বুৎ ধাতু হইতে )। হাবুড়ি-_-গ্রাবেশ 

করি, অন্ত শ্বানে যাইতে যাইতে ঘুরি 

আদি) হাবুড়া। (কলিকাতার নিকটে 

হাবড়1-যেখানে নৌকা বাধ! হইত)। 

হাবুডুবু ( উবুভূকু দেখ। রৃপাস্তরে )! 

জলমগ্র হইয়। ওঠ।-ডৌব!। || হাবুডু
বু খাওয়া 

বিপদে একবার পতন, পরবার উত্থান। 

৷ হাবেলী 'ষ্য. (আ* হাঁৰেলী )। বাদবাটা 

পাক! বাড়ী। 

. হাবেশ..ফ্য. (স* আবেশ । তু আ' হবান্- 

কাঁম। প্রাচীন বাচতে কোথাও কোথা 

হব্যান, মণ হব্যাস)। অভিনিবে' 

আঁসন্তি, বিরহ-বেদনা) ' পাঃমা 
ঠ 

ঠ 
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» হাঁবেশে মরি" ত্রায় সাঁজাহ তরী দেখিব। 

' ূ 
হ-ভাত'''ব্য, (হাশহায়) ভাত- অন্ন )। | 

মায়ের মুখশশী (কবিকঃ)। 

অন্নলাভাব, গাঃ--খাটে খাটার় লাভের 

গীতি. তার অর্ধেক কাধে ছাতি। ঘরে বসে 
পুছে বাত, তার ঘরে. হাভাত॥ 

( ডাকে )। হাঁভাতিয়, হাভাত্যে ৭. র 

(হাভাত+ইয়!। হাভাতিয়া-_হা-ভেত্যে 

ইইতেও পারে )। যাহাীঁকে হা-অন্ন করিতে 

হয়) হতভাগা, এা$_হাঁভাতে যদাপি 
চায় গাগর শুখায়ে যাঁয়, হেদে লক্ষ্মী হৈল: 

লক্মীছাঁড়। (ভাঃ)। 

হাম..'সর্বনাম, (স* অহম্ হইতে । আমি 

দেখ । হি", মৈথিলী)। আমি (প্রাচীন 

পদে )। হামারা, হামারি-..আমার,প্রঃ_ 
এ সথি হামারি ছুখের নাহি ওর (বিদ্য- 

পতি)। হাম*বড়''ণ, আমি বড় শ্রেষ্ঠ, এই 

জ্ঞান যাহার । 

হাঁন.'"ফ্য, (স* ঘর্ম বা ঘাম হইতে 1)। 

চঈঝোগবিশেষ, মিলমিলা। (01689169)। 

হামটো.'.ণ. ( তু* আসা* হামোকা- তেরটা)। 
এলা-মেলা, লক্ষ্যহীন, পঃ__হামটে। চোটে | 

কাঁঠ কাটা যায় ন্]। 

হামল!'' "ধাতু, হামালা ধাতু দেখ। | 

হাঁমা...ষা,€স+ হথ্থা হইতে | ও* হাঁমা__গাই। 
হাস্বাগোড়ি-_গাই তুলা গোড়--পদ করি)।, 

1 

1 

হাম দেওয়া--পশুবৎ চল! । হাঁমাগুড়ি-'' । 
্য. চতুষ্পদ তুল্য হস্তপদ। হাঁমা-গুঁড়ি দেওয়! ূ 

1 হামা দেওয়া। হামা-গুড়ি যাওয়।_ 

হামা দিয়া, হাতে পায়ে ভর দ্রিয়৷ চলন । 

হামাম-''ষ্য. (আ" হম্মাম )। উ্ণ জলে সান, 

উষ্জ্জলম্বানাগার। 
চ 
৬ 

হামান-দস্তা'''ফা, (ফা* হাৰন্দত্তাহ। হি" 
ইমাম-দস্তা, হমাম-দন্তা)। শুফ দ্রব্য 
চূর্ণ করিবার লৌহভাঞ্ড ও মুষল, লোহান 
ধাতুর খল। 

হামার ''ষা. (স* মরার হইতে । ও* অমার, 
উদ অস্বার)। ধান রাখিবার নিমিত্ত বংশীদি- 
নিখিত ঘর। 

হামার, হামারি..'হাম দেখ। 

হামাল, হামলা '"ধাতু, ( স* হম্বারৰ হইতে )। 
হামালাই-হাম্বারব করি, প্রিয়বিরহে 

চীৎবার করি। হামালানা, হামলীন! ॥ 

হাঁমি-' "যা, (আ)। পৃষ্ঠপোষক, সহায় । 

হামেশা'' "বা, ফা* হামেষা)। সর্বদ1। হামশ। 

'**নিকটবর্তী গ্রাম, যে সকল গ্রীমের সহিত 

আহারাদি বিষয়ে এক্যবপ্ধন আছে, 

হামশার ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কর! । ( ফা" হাম- 

শহরী?-সম-নাগরিক )। 

৬. 
চি] 

হামেহাল..ব্য. (ফা হাম1--সর্য, আ* হাল-- 

অবস্থা )। সর্বদা। 

হাম্বা যা. (স* হস্বা, ভম্বা) ৷ গাভীর রব | 

 শহ্বীর 'রাগরাগিণী দেখ। 

হায় ..ব্য. (স* হা)। বিষাদে, শোকে, পীড়নে। 

কুৎ্সায়; বিআম নিমত্ত স্বস্তি, পা 

একটু হায় করিয়! বসতে সময় পাই না। 

হায় রে."ব্য. বিষাদে, শোকে, পা 

হায় রেদশা |  * 

হীয়রান'''হয়রান দেখ। 

হার ..ধাতু, (স* হু ধাতু হরণ হইতে হারি ধাতু। 

হর ধাতু দেখ)। হারি__অন্ত হারা পরাভূত 

ূ হই, জানি না পারিনা নাইক ঘরে 

এতিন কথায় দেবত| হারে, 8 যুদ্ধে 

হারিয়াছে। হারা 1 হারা ''ষ্য. পরাজয় গ 
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বিভন্ত, গ্রঃ-_হরা দেখ; অপহৃত, বাহিত, 
পাঃ--হারা ধন। হারা." ধাতু, (হার. ধাতু, 

আস্তে )। হারাই_-অপহৃত হই, পু) _.. 

টাঁক! হারাইয়াছে ; ত্য, ভ্রষ্টহই, পঃ-- 
পথু, জাতি হারানা ) হীন, নষ্ট হ্ই, পাত, 

প্রাণ বণ্ধ, হারান । হারান! ॥ হারা-হারি র 

'**ষ্য. জয়-পরাজয় ৷ বা. ভাগে (নীচে হার 

দেখ ), ভাগা-ভাগি, গাঃ-হারা-হারি ছুই ' 

টাক পড়িবে । ত্হার-''ফ্য, (স+)। হরণ): 

গ্রহণ (তু* স* সর্পহার বা* সাপুড়া )) 
বাহক (তু* স* স্বপ্থহাঁর বা* কাহার); 

গণিতে ভাঙক; ভাগ, মধ্যম ভাগ; ভূমির 
করপ্রমাণ, কর (তু* হার নিরিখ করা 

তুলনায় কর নির্ণয় করা); মুক্তাবলী 

(স'তে হার-_মুক্তাবলী--অঃ। ফাঁ*তেও | 

যষ্টি-_( ছড়া) ভেদে নান! নাম হইত। 
যথা, বিশ ছড়া থাকিলে মাণবক, বত্রিশ 

. ছড়া থাকিলে গোস্তন, উত্যাদি)) মুস্তা- 

সহ বক্ষঃভূষণ; পোনার বক্ষঃতূষণবিশেষ। 

গৌপ-হার**সোণার হার-বিশেষ | চেন- 

হার..'( ই* ০1291) ) | শৃঙ্খলাকার 

হার । চক্দ্রহার''যে হারে চন্দ্র থাকে। 

(চন্দ্র দেখ)! দড়াহার ''রজ্জু আকারের 

হার) হেলে-হার ..হেলে সাপের আকারের 
হার। হেঁসো-ভার.'হালিয়ার আকারের 

হার। এক ছড়া্ঠার ''যে হার একগাছি, 

হতায় গাঁথ। যাইতে পারে)। হারুয়া, 

হেরে! ..প. (হার+উয়1)| পরাজিত |; 

হাঁরি-..ফ্য. (স* )। পরাজয়, খেলায় ভঙ্গ । 

'*ণ, (স* হারি, হারিন্)। হরণ করে যাহা, 

যাহ! মন হরণ করে। হারি-জিতি, হীর-জিৎ 
যয, (স। প্রতিচর শব)। জয়-পরাজয় ) 

€ 

1 

র্ 

সিদ্ধিঅসিদিধ।. কথায়, দশে মিলি করি 
কাজ হারি জিতি নাহি লাজ--পরাজিত হই 

কিংবা পরাজয় করি। এ 

হারমনিয়াঁম, হারমনিয়। ..ফা, (ই* 1১91- 

000101010 ) ৷ বিলাতী অর্গান যন্ত্রের সদৃশ 

কিস্ত, ছোট বাদ্যন্ত্রবশেষ। বহু বাণীর 
জিব! দিয়! বাতাস চালাইয়! ধ্বনি নির্গত 

কর! হয়। চাধি.-'বাশীর জিবাব উপরের 

টিপনী। 

হারাম **৭. (আ* হরাম)। মুনলমানী স্্ৃতি- 

বিরোধী, অপবিজ্র; ব্যভিচার] বিগ: 

হালাল। হারাম-থোর ''ণ. পাপাড্বি। ঘুষ- 

খোর । হাগাম-জাদ।, হারাম-জাদ ''ণ. জারজ, 

হষ্ট। আ্ী' হারামজাদী। হারাম'জাদি, 

হাঁরাঁম জাদকি-''ষা. হারামজাদগি হইতে)। 

দুষ্পন1, নষ্টামি । 

হারাম্দ-.'ষ্য. ( ফা" হুর্মজ্দ্)। দস্সা, সমুদ্র" 

দস্যু, ৫13--কবিক2। 

হারা-হারি ' “হার দেখ। 

হারি, হার .'হার ধাতু দেখ। 
হারিকেন '-ষ্য. (ই* 10111091700 19100011))। 

ঝড়ে বাতাসে নেবে না এমন লঠন। 

হারি৩, হারীত "যয, (ম*)। হরিয়াণ 

( দেখ )। | 
হারুয়। .'হার দেখ। 

হারে.'ব্য, (সং হারে)। শোকে, বিষাদে, 

আহ্বনে, গ্রঃ__হারে সহ শুনি যবে বাঁশী! 

নিসান (চণ্ডীঃ)। হেরে দেখ। 

হাল.."যা, (ন* )। লাঙল) গাড়ীর চাকার 

নেমির বেষ্টন-লৌহ। হাল-লোহা, হাল-পাত 

..*লম্ব। পটার আকারের লোহা । হালিয়া, 

হেল্যে..প. ( স+ হালিক। কিংবা হাল+ 

পম 
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৫ 
* উয়া)। লাঞ্জাল-সম্বব্ধীয়; যে লাগাল ৷ হালি..'ণ. (স*হারিত, হরি। হি* হরা। মণ 

করে) যে গোবু হলকর্ষণ করে। '. . + ছিরবরন্ম-_-শাক )1 হরিতবর্ণ, প্রাঃ_-ধাঁন 
হাঁল-'.ষা, (আ*)। অবস্থা, বর্তমান অবস্থা, ; হালি দেখাইতেছে। হ্য শাক; হাল 

প্াঃ-এখন তাল হাঁলে চলিতেছে) বৃতাত্ত, | দেখ । হালি গণ্ধ..'শাক গণ্ধ | হালিসা... 

ইতিহাঁস। প. বর্তমান, চলিত, গ্াঃ--হাল | প. (হালি4সা)। শাকসদৃশ, গা 

খাতার, হাঁল সনের খাজনা | হাল-ব1কি..' ূ হালিস| গণ্ধ-। হাঁলিসানি-.'ষা. (হালিসা+ 

চলিত হিদাঁবে অবশিষ্ট । হাল-নিকা সি." ৰ পানি)। কাঁচা শাক-ধোঅ। জল | হালি... 

চলিত হিসাবের নিকাঁন করিলে বাহা হয়। 1. এ. ( হালিসা +তা -হালিস্তা-হালিষ্ট। | লি 

হাল.''ধ. (ফা* বে-হাল। হইতে)। ছূর্বল,। | সাঘৃশ্রে ট্টি)। ঈষৎ হাঁি। 

দুর্দশাপনন | ॥ । হালি.''হাইল দেখ। 

হালকা, *হালুকা'''ণ, (স* লঘুক, সণ্প্রা' হা লম''ষা, (ফা+। স* নাম চন্্রশূর, 

হলক | ও* হালুক।, হি* মণ*হলকা)। লঘু; ৷ চক্ত্রিক। )। সর্ষপাদ্ি বর্গের কৃষিজাত শাক- 

ভাবীকিংব। দামী নহে। , | বিশেষ (61655. [,6910110। 98019৪0)1 

চালদারু ..ষ্য. (আ* হবাল1--জিম্মা, ফা* দার)। ূ ফুল ছোট ছোট শাদা; দল ২টা, শুঁটা 

গ্রীমেৰ গৌমস্ত। (পূর্বকালে। সুবাঁদারের | চেপটা। বিহাবে চাষ হয়। 

অপীনে ভালদার থাকিত ); পদবীবিশেষ। ৃ হালুয়! '-ষ্য. (আ”* হল্বৰ! | স* নাম শগ্িকা)। 

স্ত্রী হালদারনী। .. মিষ্টা্ন) সুজি চিনী ঘি'যোগে “মোহন- 

হাল, হালি ''যা, ( স* তাল, তালক। তাল | ভোগ” | হালুইকর."ষ্. ( আ, হলৰাঈ-_ 

তাড়! দেখ । তু স* হালা-তাড়ী মদ্য। | যে হালুয়া করে) যে লুচি মিঠাই করে; 

ও* হন্টা। মণতে পুলা । ফা? হাল_ ; ময়রা। 

পো্টল৷)। অর্জুষ্ঠ ও মধ্যমাঞ্জুলীর ৷ হাল্লীক-.'হালাক দেখ। 

বেষ্টন, প্রঃ--চারি হালা খড়ে বিশাই । হাশাল, হেশেল-“'ষ্য, ( স" হান্ডীশালা। ও" 
ছাইল চারি পাট (কৰিকঃ)--এত বৃহৎ _. হ্ান্ডীশান্ত। যশোরে হাড়শাল, পাবনায় 

হালা; তাঁড়া, মুষ্টি, পঃ_চাৰি কাটির  হাশশাল)। রামীঘর। 

হাঁলা। হীলা-গৌছ...ফ্য, (সহচর শব্দ) হাঁস*'ফ্য. (স* হদ ধাতু। ৪" হস, হি” ইস 

শৃঙ্খলা, ব্যবস্থা, ও1ঃ_-কাজেব হালা-গৌছ।  ধাতু)। হাসি-্াস্ত ঝঁরি। হাসিয়া উঠিল, 

নাই। ফেলিল_হান্ত সংবরণ করিতে পারিল না। 

হালাক, হাল্লাক...ণ. (আ* হালাক)। ক্লান্ত; হাস1॥ হাঁসা-'ধাতু. (হাঁ ধাতু আস্তে) 

বিনষ্ট। হানানা ॥ হাসি "যা, (স* হাস্ত। রা 

হালাল...ণ (আ* হলাল)। মুসলমান স্মতি-. নহে)। হা্ত। হাসি-কান। "'ষ্য. ( প্রতিচর 

শানরম্মত, পবিত্র; এই শীল্রমতে খাদ্য শব্)। হন্ত ও কুন্দন) একবার হাসি, 

প্রাণী। বিপঃ হারাম । ৷ পরবার কান! । থিক-থিক, খিলখিল, 
গু 
ঙ ঙঁ 
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ছা, হিহি, হো-হো (হাসি) দেখ।। 

মুচকি-_মুখ টিপিয়। হাসি। কাঠি'হাসি-_ র 
আস্তরিক আনন্দজনিত হস্ত নহে। দেঁতো। 
হাসি-''আস্তরিক নহে, বাহ দত্তে মাত্র: 

গ্রকাশ যার। হাসির গর্র।-''গর্রা দেখ । | 

চাঁসি-খুশি ''ষ্য, (সহচর শব)। আনন্দ ৰ 

হান্ত | হাঁনি-তামাস।''“ষ্য. (সহচর শব )। 

বৃখা রঙ্জারর। হাসি-মুখ ''সহাস্ত বদন । 

হাঁসানা, হাঁপানিয়া...ণ. যাহাতে হাঁসায়, 
প্রঃ-_লোক-হাসান! ব্যবহার। যত হামি। 

তত কাম্না--আননের আধিফোর পর. 
| 

(09098 )। ইছা পোষা 'াঁস। কড়ছীন, 

হইতে উৎ্পত্ব। লাল হাঁপ, শাক'নাল..' 
ব্য. (হি লাঁলশির! । উতরবঞ্জো সাক. 

নাল--লাল শাখ 1)। এক হাতের উর্ধ্ব 

হংসবিশেষ (01015105806 ৫0০ ) 

[11000176358 0210017118008 )। 

মাথা ও ঘাড় গোলাগী, দেহ লাল ধর | 

পুকুর ও জলার গাঁছ পালার মধ্যে চরে। উত্তর- 
বঙ্জে প্রসিদ্ধ । াসকল...ষ্য. ( হংসাকার 

কল? হংসগল? ও* আঁনকল )। ডূমনীতে 
কপাট ঝুলাইবার লৌহ অঙকুশ। ' 

হাসপাতাল: "ফা, ( ই* 103216811 হস শব নিরানন্দ। লোক-হাসাহাসি'''সমাঞ্জে৷ 

উপহসনীয়। | সা্ৃশ্তে হাস হইয়াছে )। আতুর-শাল|। 

হাস..ষ্য, (সং হংস)। প্রববর্গের প্রসিদ্ধ হানূ-ফীন্..'বা. (স* হংস--প্রাণবাযু! হাঁদ 

পন্মী জাতি । ্ত্রী' হাঁসী | পাতি হাপ..ছোট 

পোষা হাস (পাতি দেখ )। পায়ের আঞ্জল 

জোড়া, ঠোঠ চওড়া । প! দেছের পশ্চাঁৎ- 

দিকে। পাক পাঁক-প্যাক ডাকে 

(0905)। কড় হাস.''ষ্য, (স* কল- 

ংস)। ছুই হাত অপেক্ষা কিছু ছোট। 

রাঁজহীস তুল্য। মাথা ঈষৎ খয়রা, পিঠ পাখ। 

পাংশুবর্ণ। গল! দীর্ঘ, চ&। ছোট, পক্ষ বহু, 

পুচ্ছ হুস্ব গোল, প ছোট, দেহের সন্মুখ- 
দিকে । এ দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে ত্রিকোণ 

হইয়। উড়িতে উড়িতে আসে । জলের 

ধারে তৃমিতে চরে (0০ 61186 9099. 

(0056, 17501 06103 )। বালি হাস "' 

( ৰিল হাস, অপত্রংশে বালি, বাল হাস)। 

ছোট, ১৭১৮ আক্জীল হাসবিশেষ ( 

681, 60090001608. 00032 0681. 

[60905 0010105170911009 )। বাঞ্জ- | 
&ঃ 

হাঁসিল.''গ. (আ*)। 

হইতে ফাস)। ঘন ঘন নিশ্বান প্রর্থীস 

শবে । রৃপান্তবে, হাই-ফাই। হাদীস 
খাওয়।-_অতি শ্রম হেতু ব্লাস্তিতে। 

হীঁসলী.."ফ্য, (স* অংস+লী)। পোনার 

অর্ধচন্ত্রীকার কাভ 'ণবিশেষ। 

হাসা ..ণ. (স্ হংস--হাঁদ1আ|)। হংসবৎ 

শ্বেতবর্ণ প্রঃ-হান। গোবু। (তু* ঢাক্কায 

বগাস-বকবৎ শ্বেতবর্ণ)। হদিয়!:.“ষ্. (স* 

অংদ হইতে। হংসগণ সাদৃশ্রে? হি" 

ইসিয়া_কান্তিয়া,।. হসিয়।-বৌটি)। 

হাদলী; লতাপাতা কাটিবার“অর্ধচন্্রাকার 

শন । 

হাসিয়। ''ষ্য. (আ হাষিয়। )। শাল কাপড় 

গ্রভৃতির পাঁড়ি। হাসিয়াদার ''ণ. গাড়ি 

বিশিষ্ট! 

লতা, ফলদায়ক। 

জমি হাদিল করা--বালি পতিত প্রতৃতি 

হঁস...ফ্য, (স*রার্জহংস )। বড় হাস! অনূর্বর জমিকে উর্বর করা। কাজ হাসির 

€ 
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* করা-_আদায় * করা, ফলদায়ক করা। | 

হাঁসিল জমি-''ষে জমিতে চাষ হুইতেছে। 

'ছাসিল জম।_ মোট খাঁজন|। 

ইান্ুয়, হেসো'"ষ্য, হাসিয়া দেখ । অংস+ 

উয়া ? হি* ইনুয়া)। হাসলী, হাসিয়া । 

ঠেঁসে! হার.''হার দেখ । 

হা-হা-""ব্য (স* হস্ ধাতু হসনে। কিংবা 

স* হা ধাতু ত্যাগে )। মুখ ব্যাদান পূর্বক 

হান্শবে | হি-ছি.'বা, (স* ভী)। বিস্ময়- 

গ্রকাশে, হাক্সে ; মু হান্তে। হো হো "'ব্য. 

উপহাষ প্রকাশে, হাম্ত শবে । 

হাঁ.হ।..ব্য, (স*)। আকন্মিক দুঃখে, শোকে । 

হাহাকার .'ষ/. ( স* )। হা-হ!-_এই রব। 

ইা-ই..-ব্য, (স* মামা | মণ) | বারণে, রাঃ 

হী করি 1-করিও না। 

হাঁ-হুতীঁস, হাঁহুতীস ''ব্য. (স* হা হতো স্ম)। 

হায় হত হইলাম, এই কাতরোক্তি। 

হিংস ..ধাতু. (স* হিন্স ধাতু বধে )। হিংমি 

__গীড়া, হানি, অনিষ্ট করি, বধ করি। 

হিংসাঁ॥ হিংসা...ফ্য. (স*)। হানি, অহিত) 
অনিষ্ট ইচ্ছা, ঈর্ষ!; বধ। হিংসক.''ণ' 

(স")। হিংআ।..ষা, শত্র।। হিংসটিয়া, 

হিংস্ট্ে ০১১, পণ. (হিংঅ+ত:+ইয়।)। 

হিংসালু; ঈর্ষাবিশিষ্ট। হিংশ্রক-.'ষা. (স)। 

হিং জন্ত,*। 

হি্কী-..যা. (স*)। হেচকি । 

হিকৃমৎ...ষ্য, (আ*)। জ্ঞান; চাতুরী। 

হিক্মতী...ণ. যাহীতে চতুরভার প্রয়োজন | 

হি ..ফ্য. (স* হি । হস্তি অগ্নিমান্যাদিক" 
মিতি--মঃটীঃ)। ধন্যাদিবর্গের শীকবিশেষ 

( £০1819 ৪1115009 ) হইতে প্রাপ্ত 

নির্ধাস (255966148) | গাছের মূল হতে 
গু 

ডি 
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হি্জা সংগৃহীত হয়। পারন্ত ও আফগানি- 
শানে জন্মে। হিঙাড়।.ষ্য, (হিজরী +ড়া)। 
হিঙ্জা সদৃশ, কিন্ত নিকৃষ্ট নির্ধাস অন্য এক 
গাছ (061018069008) হইতে প্রাপ্ত 

(45860109. ০ [১0100881 ০01- 

0)6106)। গণ্ধ বিরজা এক প্রকার হিঙ্জ 
(281981007) । 

হিঠ্াচা ' "হি! দেখ। 

হিঞ্জান '*ইঙ্গুদী দ্রেখ। * 

হিঙগ্লী.'ষ্য. (স* হিঞ্লী__বেগুন হইতে? 

বেগুন পাতার আকার সাদৃশ্তে ?)। দেশীয় 

তামুকের এক উত্তম জাতবিশেষ। নদীয়! 
যশোরে অল্প চাঁষ হয়। 

হিওঠল...ষ্য. (স*)। পার! ও গণ্ধকযুন্তু উজ্জল 
রন্তুবর্ণ খনিজ বিশেষ (০1008)081)। চীনার 

সিদুর। 
হিচক, হি'চক:.'ধাতু, (স* হিক ধাতু হইতে। 

হিৎ হিচক হিচকা, ম* হিসক ধাতু )। 

ছি'চকি-_হঠাৎ বেগে আকর্ষণ করি, প্রাঃ 
হি'চকিয়৷ দৌড়ী ছেঁড়! | হেচকা, হেচক! ॥ 

ঠেঁচক! "*ষ্য. আকর্ষণ। কোমরে হেঁচক৷ 

লীগে, যখন কোমরে টাঁন বোধ হয়। 

হেঁচক-."ধাতু, (স* হক হইতে)। ছেঁকাই 

_-হুঠাৎ টানি। ঠেঁচকাঁনা ॥ 

হিচড়.."ধাতু. (স* হিন্স ধাতু হইতে? স" 

হর্ঘ ধাতু?) হি'চদ্ভি__অসমান স্থানে 
আকর্ষণ করি। হিচড়।॥ হি চড়.-*ষ্য. তু 

স* হিজীর__হস্তীপদ বশ্ধন-রজ্জু)। আকর্ষণ- 

রজ্ু, যেমন শীমিয়ান! টাঞ্গাইতে দোড়ী 

টানিয়। দুরে গৌজে বীর হয়) আকর্ষণ 

রজ্জুর মধ্যে বংশ কিংব। কাঠ্থণ্ দিয় 

মৌড়া। ইহা দ্বারা খজ্জ টান করা হয়। 

১২২ 
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ছিচড়া...ধাতু, ছি'চড়াই_মসমান স্থান 

দিয়। টানি। হি চড়ান! ॥ 

হিজরা, হিজড়া. “প, (হি* হীজড়া, ও* হিঞড়া। 

ম* হিজডাঁ, স্ত্রী হিজডী স* হীন্জট!? স" 

উৃষ্বর হইতে 1))। স্ত্রীত্বহীন নারী। 
হিজরা, হিজরী-''ষা. (আ* হিজরী)। মক 

হইতে মহম্মদ সাহেবের মদিনায় পলায়ন। 

ইহ! হইতে অর্ববিশেষ। হিজরী বৎসর ১২ 

চান্জরমাদ বা ০৫৪ 3 দ্বিনে হয়। ইহার 

আরম্ত ১৫ জুলাই ৬২২ খিষ্টাব। 

হিজল...ব্য. (স* ইজ্জল--অ) হিজ্জল)। জ,- 

কাদিবর্গের ছোট তরুবিশেষ (921111৫- 

(9018 ৪0008170019) | পাত একোত্তর, 

ফুল আরক্তু, কেশর রন্তবর্ণ, গ্রীন্মকালে 

ফোটে। মগ্জবী দীর্ঘ (এই হেতু এক স" 

নাম নিচুল)। বসন্তকালে পাত! ঝরিয়! | 

পড়ে। প্রায়ই জলের ধারে জন্মে। (এই 

.. হেতু অমরে নাম অধুঞ্জ)। 

হিজলী...ণ. (হলদী হইতে)। হলদী নামক নদী 

সম্বন্ধীয়, যেমন হিজলী বাদাম। (বাদাম 

দেখ )। হলদী নদী মেদিনীপুব জেলায় । 

হিজ্ি-বিজি "ব্য, (স* ইতি হইতে ইজি-- 

হিজি? বিজি গ্রচর শবঙ্ষ?)। অক্ষর নহে 

এমন লেখায়, অস্পষ্ট লেখায় । 

হিঞ...ষ্য, (স* ছিলমোচিকাঁ-অঃ| ও" 

হিডিমিচি)। সৌমরাজ্যার্দ বর্গের জলজ 

তিন্ত শাকবিশেষ (15101)/015 1108 008)| 

ফুল শাদ! শাদা। 

হিড়িক-'*ষ্. (ভিড় হইতে আধুনিক )। 

জনতার, জনপ্রবাহ, গাঃ--হিড়িকে পড়িয়। 

ূ হিত..'ণ. (স*)। যোগা, উপযুস্ উপকারী, 

পথ্য ...ফ্য. (স*)। উপকার, লাভ, গুণ, 

ফল। হিতার্থী ..ণ. ( স* হিতার্ধিন্)। হিত- 

সাধক। হিটৈষী, গ্রা* হিতাঁধী'*গ. (সৎ 

হিতৈষিন্)। হিতার্থ, প্রাঃ-্ায় বলে 
বাগ! দিল! হইলা হিচাঁনী (ভাঃ)। 

৷ হিস্তাল, হিতাল.''যা, (স* হিস্তাল--অঃ)। 

ূ 

| 

করিতেছে--পরের ইচ্ছায় কিংব! গড্ডলকা- 

প্রবাহে পড়িয়া) 

তালাদিবর্গের খর্জরগণের গীছ-বিশেষ 

(610501% 0থ18৭058) 1 সমুদ্রের নিকট- 

বর্তী বনে, স্থুন্দর বনে, মুহানদীর মুখের 
নিকটের বনে জন্মে । ছুই তিন ইঞ্চি মোট 

কিন্ত, দশ বার হাত লক্ব। হয়। এই কারণে 

হিন্তালের যষ্টি হ্য়। 

হিন্দী-.'ণ. (আ* ফা* হিন্দ__ভারতবর্ষ। স 

সিন্ধু (দেশ) হইতে হিন্দ। ফাঁ* হিন্দুবী_ 
হিন্টী)। উত্তরভারতবাঁসী হিন্দুর ভাষা । 
(হিন্দী ও উরু এক নহে। হিন্দীহিন্দুব 
ভাষ। বলিয়া ইহাতে অনেক সংস্কৃত 

শব আছে। উর্দু মুসলমানের ভাষ! বলিয়া 

ইহাতে আর্বা ফার্সী শব্ষ অনেক )। 
হিন্দু:.'ফ্য. (স+ সিদ্ধ, হইতে ফা')। (প্রথমে) 

সিপ্ধ্ দেশবানী হইতে যবন মুসলমান 

প্রতেদ করিতে হিন্দু নাম হইয়্মছিল। 

এখন, হিন্দু অর্থে বেদ স্মৃতি পুর্বাণাি 

অনুসারে যে জাতির ধর্মকর্ম জীচার ব্যবহার 

চলে। হিন্দুয়ানি'''ষা. (হিন্দু+আনি)। 

হিন্দুর ধর্মকর্ম আচার ব্যবহার, গা£_ 

চৈ চঃ। হিন্দুস্তান, হিন্দস্থান- যা. (ফা 

স্তান স* স্থান )। ভারতবর্ষ; ভারতবর্ষে 

উত্তরাংশ । হিন্দস্তানী ..গ. হিদুস্তানবাদী 

উদ হিনদু্থানী''প. ভারতবর্ষের উত্তরা" 

বাসী) হিন্দী। 
ঠ 
$ 
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হিদদোল--.য্য. (স)। ঝুঁলন ? প্রীকষ্ণের ঝুলন- | হিল...হীল দেখ । 
যাত্রা। রাগরা'গণী দেখ। হিন্দোলা | হিল...ধাতু, (স* হিল ধাতু । বাঁ* হিল, ও*' 
:““ষ্য, (স")। হিন্দোল; গাজনে অগ্নির | ওহোল্__যেন স' হবল ধাতু চলনে ইইতে। 
উপরে সন্নাসীর নিয্নশির হইয়া ঝুলন। ' হি* হিলনা-_নড়ন। হল চেল ধাতু দেখ)। হিত্র/''ষা. (ই* £75016%)। ইহুদী; ইহুদী] হিলি, হেলি-_পার্ে নত, বকু হই, প্রঃ. 
জাতির প্রাচীন ভাষা । ৮ গাছটা হিলিয়! পড়িয়াছে। লোকের গায়ে 

হিম''*ণ, (স)। শীতল) তুষারময় ।.."ষ্য, ; হিলিয়া পড়ে। হেল|। হেলা..'ধাতু. ( হিল 
(স)। শীতখতু। চন্দ্র; হিমালয় পর্বত; ধাতু আস্তে )। হেলান! ॥ এ1ঃ--পায়ের 
চন্দন) কপূর, প্রঃ_ক্ৰিকঃ) তুষার) উপর থুয়ে পা কদঘ্ে হেলা়ৈ গ| (ণ্তীঃ)। 
শৈত্য। হিম ল্লাগা'-“আর্জ বাফুস্পর্শ হেতু । হিলাঁ...ধাতু, (স* হিল্লোল দোলন হইতে )। 
শৈত্য €বোধ হওয়া) শরদি লগাঁ। হিম-; হিলাই--তরঞী উৎপাদন করি, প্রঃ_ 
সাগর.'হেমপাঁগর দেখ । * | পুকুরের জল হিলাইয়। কলণী ভরিৰে) 

হিম-সিম-''ব্য. (হিম বুপাস্তরে পিম? কিন্ত, হিল্লোল দ্বার৷ অপস্থত করি, প্রাঃ__পুকুরের 
হিম? হিম_শীত?। ফা* হীম--তৃষার্ত; পান! হিলাইয়া। হিলাঁনা॥ 

হইতে? )। অতিশ্রমহেতু ঘর্মান্তু ও ক্লান্ত: । হিল (হি*)। ইলীশ মাছ। 
ভাবে। হিম-সিম খাঁওয়।-_অতিক্রান্ত হওয়া । হিল্লা ষ্য' (আ* হীল)। আশ্রয়, উপায়। 

হিম্মৎ''ফ্য, (আ*)। সাহদ। হিম্মতী-.'ণ.. প্রাঃ-বড় লোকের হিন্লায় বাস। 
সাহসী ।  হিষ্িরিযা ফা, ( ই* 830৩18)। বাধুরোগ- 

হিয়া..'ফ্য, (স* হৃদয় সংগ্রা* হিয়য়। ও* হি*)। । _ বিশেষ, ৃর্ভারোগবিশেষ। 
হৃদয়। (পদে)। ৷ হিসাৰ -'ষ্য, (আ+)। গণন!? লেখা, গণিত; 

হিয়ালী..হে্য়ালি দেখ । পরিমাণ ; মত। হিসাব-কিতাঁব.'ষ্য. (আ'। 

হিরাকশ.''ষ্য, (স* হরিকাশীশ। কাশীশ | হিসাব-বহি)। গণিত; আয় ব্যয় গণন!। 

দ্বিবিধূ, (১) ধাতু কাশিশ-_হরিত্বর্ণ (২) হিসাব কাটা-ছেড়ী_প্রীপ। টাকার হিসাব 

গু্পকাশীশ-_পীত-শুরুবর্ণ। কাঁশীশ শব, নিত্তি কর। হিসাব চুকানা_ প্রাপ্য টাক 
অঃ মেঃ-তেপ্নাঈ, হেমচন্দ্রে আছে কাসীস। . পরিশোধ করা। হিমাব ছুরস্ত করা_-লেখা 
বৈদযশান্ত্র ক্দত্তে আছে, তৎপূর্বে নাই। | করা, খড়ী করা; হিসখি মিলাইয়া ঠিক 
হয় ত কথায় হইতে প্রথমে শব্দের উৎ্পতি | করা। হিসাব দেওয়!__-আই় ব্যয় বুঝাইয় 

হইয়াছিল। ফাঁ* ও* ম* হিরাকস, হি*। দেওয়|) প্রশ্নের উত্ত৭ দেওয়।। হিসাবদ্দেহি 

কাীস)। লৌহ ধাতুর উপরস-বিশেষ ! ..'ফ্ (ফা দেহি)। দায়িত্ব। হিসাব-বহি 

(02600. 10101 0৫ 980101199 | ..*হিসাবের বহি ব| থাত।। হিসাবে গোজা 

০61107)। ভারতবর্ষে শ্বভাবতঃ জন্মে। | মিল করা হিসাবে অন্ত অঙক গু 
ইদ্দনী কিয় উপায়ে নিঠিত হইতেছে । | মিলীনা। কী হিমাব+-পাঁকা, ঠিক হিদাং 

& 
ঙ 

ডে 
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নহে। বে-হিসাব...ধ. গণনার বাহ, 
অগনতি। হিসাবী-''গ. (হিসাব+ঈ )।, 

কিংবা ঘ* শীত হইতে হী)। শীত 
কম্পনে। 

হিসাব সন্বপ্ধীয়; গণিতজ্ত; মিতব্যয়ী। | হ""'বা. (স? হুম। ও* হা, হি" মইা)। 
গর-ছিসাবী.'৭, (গের-হিদাৰী )। গণনার 
বাহা, অন্তাষ্য। 

হিন্স'''ষ্য. (আ* )। অংশ? রাজস্ব সম্ণ্ধে 
অংশ। হিন্সাদার-'ফ্য, (ফা*)। ভাগী, 

অংশী। হিম্সাদারি ''য্য, ভাগারি। 

হি-হি...ব্য, (স* হী-হী)। কৌতুকে হান্ত 
শবে; অতি শীতবোধে। হা-হা, হী-হী দেখ । 

হি'-হি...ব্য. (স* হিকার )। হি-হি' শবে) 

পালকি-বাহকদের অব্যত্তু শবে । 

হীন...ণ. ( স* ধাতু ত্যাগে)। ত্যন্ত, শৃন্ট, 

(বিপঃ, যুন্তু? বিশিষ্ট); উন) বিষু্তুঃ নীচ। 

হীনস্থা, হীনস্তা (গ্রা")-.'ষ্য. (*1 হীন+ 

অবস্থা! )। দুর্দশা, হেয়জ্ঞান। 

হীরা...ষা. (স* হীরক, হীরা )। খনিজ রত্ব- 

বিশেষ (৫1810110)। হীরার আঙ্জটা-"'যে 
অঞ্জুরীয়ে হীর! বদ্ধ হইয়াছে। হারার ধার 

'**হ্ীরা অপর সকল বস্তু ভেদ করিতে 

পারে। ইহা হইতে, হীরার তুল্য কঠোর ও 

ভিছুর। 

হীরামন..'ষ্য, (হি | বোধ হয় স* হরি হরি 

মদন হইতে। হরিৎ হইতে হিরা যেমন 

হিরাকশ)। শুকপক্ষীবৎ বিদেশী পক্ষী বিশেষ 

(1:0160685 06০06018115 )। পুং পক্গী 

হঠিতবর্ণ, পক্ষে লাল চিহ্ন থাকে । গুচ্ছ 

ছোট। স্ত্রী পঞ্ী রন্তবর্ণ। 

হীল-.ফ্য. (ই* 10০61)। গৌড়ালী, জুতীর 

গোড়ালী। 

বীনহী..“ব্য. ( সহ হী-হী )। বিস্ময়ে, হাস্তশকে । 

(হাহ! দেখ)। (২)(সংভী ধাতু ভয়ে। 

স্মরণে 88 ছ্ী মনে হইতেছে) সনে; 
সম্মতিতে, প্রঃ--কথায় ই দেওয়া) গ্রে, 
প্রায়ই উ*; কোপে, প্রঃ--হ' দেখি কি 
করিতে পারিস) নিশ্চয়ে, (সহ) হি), 
প্রঃ-যতহ্ব আছিল মধু হৃদয়ক সাধ 
(বিদ্যাপ তি), 'অবহু-_-অন্যাপি (প্রাচীন পদে) 

হুইল...ষা, (ই* %101)$ চাকা; সীপের 
দীর্ঘ হত! গুটাইয়। রাঁখিবার "চাকা; এই 
চাঁকাবিশি্ট সীপ। 

হুক''ষ্য, (ফিক দেখ। বোধ হয় আঙ্ষে? 

হইতে। ও* রক্কা, হি* ম* হুক )$ সঙেকাচ 

আক্ষেপ, ্াঃ--ভয়ে মুখ কাপে বুক লা 

ছক আতে (ভাঃ)। ত! জায়! ত্রিবিক্র 

স্তনে দল মুখ। এমন টানিল তার বু 
লাগে হুক (মাঃ)। 

হুক ' "যা, ( ই* 11001) | লোহান অঙ্কুশ 

হছানকল। 

হুকা, হু কা'''ষ্য. (ফা* হুক্ক! )। তামুক খা 

নারিকেল খেলযুত্ত উপায়। হুকার' 

...লৌহশল! | হুকার কাইট..ক্িট। ড। 
হ'ক1-.'ডাবার আকারের বৃহৎ থো। 

হুক! । তেলো৷ হুকা..'যে নারিকেল থো। 
তল গোল। হুকা-বরদার'''যে ভৃত্য 

ঢাখে, তামুক সাজে । ইঁ কাকলিকা:'; 

ও কলিকা। হু"কারী...ণ. হ ক+আ 

হু'কাঁতে আসন্তু (টেকটাদ)। হুকার 

বা খোল..হুকার জলাধার; নলি 

নলিক|) কলিক1.''তামুক ' ও 

আধার নল-..ফুখ দিয়া ধুমওটা 
৪ 
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নম নু ন্ 

২২ 

ছোট নন হু 
নলিচাপথ মুক্ত থাঁকে। পিসা-পিস। 

ডাকে--ষখন নলিচা-পথ বদ্ধ হয়। ইঁকার 

শোষ বহা'''শোষ দেখ। ভড়র-ভড়র ূ 

করিয়! হকাঁ টানাসর্বদা! ভড়-ভড় ূ 

. রবে তাঁমুক সেবন। হুকায় শুখ-টান 

দেওয়-_(শুষ ধাতু হইতে শৌষণে,__শুখ)। 

দীর্ঘ টান দেওয়!। 

হুকুম.''ষ্য, (আ+ হুম )। আজ্ঞা, নিদেশ ; 

হট. 

ক খুড়খুড়' ভাকে_যখন । হুজ্জং, হুজ্জ..সয. (আট হুজ্জৎ)। তরী, 
তর্ক। হুজ্জতী, হজ্জুতী...৭. তর্ক-স্ধীয়? 
তর্কাসন্তু, বিবাদকারী। 
'*ব্ (হট ধাতু হইতে )। দুর হঃ; হট. 
এই শবে । 

হুট্পাট...ব্য. ( 

পাট)। লোকের একত্র হওয়া ও দুরে 

হুড় হইতে হুট, ফাঁড় হইতে 

যাওয়া, গাঃ_ঠেলা-ঠেলি হুট্পাট সঘে 

হুঙকার (মাঃ); অত্াচার (হত+পত ?)। 

বিচারল্র্ল। হুকুম জারি''আজ্ঞ। গ্রচার। ৷ হুড়-"'ধাতু' (স* হু, হুড ধাতু সংঘাতে 

ঠুকুম-নাম1'''আজ্াপত্র । হুকুম-বরদার''" 

আজ্ঞাবহ ভূত্য। আম-হুকুম' "সাধারণের 

নিমিত্ত আজ্ঞা) আবী হুকুম...উদার | 

* আজ্ঞ।। জে হুকুম'''আপনার আজ্ঞা | 

শিরৌধার্য। কথায়, হাকিম ফেবে ত হুকুম ৃ 

ফেরে না-এক গ্রভূ স্বানে অন্ত প্রভূ ূ 

হইতে পারেন, কিন্তু, গ্রথম আজ স্বায়ী ূ 

থাকে। ূ 

টুডকার...ফা. (স*। হী দেখ। তর্জনে, | 

্পর্ধায়, কৌধে হুম্ ধ্বনি, ৩1৫--ছুঙকারে ৷ 

ছিড়িয়! দড়ী (কবিক2); সন্মতিজ্ঞাপক হই র 

শব্ধ, গরাঃ_প্রতি বাক্যে বিশ্বস্তর রচয়ে 

* হুডকার (নবদ্ধীপপরিক্রমা)। 

হচট, হুচোট...ষ্য, (উছোট দেখ। দস" 

উত্ধাত কিংবা উৎঘাত। ও* ঝুণ্টি)। | 

পদস্থলন হেতু আঘাত। 

হৃুক...ফ্য, (তুর্কী তুজুক-_স্তীকজবমক হইতে? 

গুজব হইতে? )। গুজব) রীতি) 

লোকমার্গ। 

হুজুর. ষ্য. ( আ, হুভুর_ মহিমা )। মান্ত, 

. আর্ধ। হুন্ধুরে হাজির_গ্রতুর নিকটে 

 উপস্থিত। 

মজ্জনে ৷ ম* হোর ধাতু )। হুড়ি-সংহ 

করি, ও৫--শাবল দিয়! খুঁটার গোড়া 
মাটি হুড়িয়া দেওয়া । হোঁড়।, ড়! ॥ ভু 

শষ, (স* হুড- লোহার গদা, লোহ 

হুড়কা)। তাঁড়ন, আঘাত, ঠিলিয়। আঘা; 

প্রঃ বুকে মারে বিপর্জয় বন্দুকের হু 

(মাঠ) । হড়া-ছড়ি-""ষ্য, ঠেলাঠেলি, প্রঃ 

এই মতে অন্তে অন্তে পড়ে হুড়া-হু 

(চৈঃ চঃ)। হুড়া, ছোঁড়া. ধাতু, (হুড় ধ 

আস্তে )। হুড়াঁই, হোড়াই-_-আঁঘাত দ্ব 

সংহত করাই; তাড়ন দ্বার কাজ করা 

হুড়ানা ॥ 

হড়কা.."যা. ( স* হড়্ক)। কপাটের অ+ 

যে অর্গল দ্বারের এ পাঁশ হইতে ও 

পর্যস্ত কপাট বদ্ধ করে। 

৷ হুড়ক..'ণ* ( তু* হ" হড়কাই--অধীর। 

উত্ক। ও* নাম পল্সেই-যে পর 

করে)। উতৎকঠিত, অধীর) যে 

স্বামীর ঘর হইতে বাঁপের বাড়ী প 

করে ( প্রায়ই পাল-হুড়ৃকা )। 

হড়-মুড়'ব্য, (হড়মড় দেখ 

পতন-শকে | 

)। বুহৎ 

] 
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হড়ংহড়,''ব্য, (স+ হুড ধাতু গতি, মজ্জন। | হা...ণ. (স* £)। নির্বোধ, গৌঁয়ার | 
হড়হড় দেখ )। পতন শবে, জলে মজ্জন : হুপ্চি'"'ষা. (ফা*। তু" স" হ ধাতু রাঁশি 
শবে, 1:-ঝঁড়ে জলে মাটির কীথ হড়| করা। হুণ্ডিকা )। অর্থ প্রাপ্তিলিপি (চেক)। 
হড় করিয়া পড়ে। হঝ্ডি করা-হুগডির টাক! আদায় রর। 

হড় হড়া-..য্য, ( স* নাম আদিত্যভন্তা, বিষ্ঠা । মিয়াদী হঝ্চি.'নিদিষ্ট দিবসের পরে হ' গতর 
_রাজনির্ঘন্ | হরহ্রা-_বৈদ্যঃ| ও* অণ- ৷ প্রদেয় টাক । 

সরিষ_-ক্ষুদ্র সর্ষপ)। বন্ত শীকবিশেষ | হুতাস, হতাশ..'ষ্য. (স' হতোন্মি। হা] হৃতাস 

(0190776 ড%190058 )। পাতায় "৫৭ দেখ)। হত হইলাম এই চিস্তা, গঃ-.. 

আঙ্ুল। ফুল হঘুদা, পাত! চট্-চটিয়া, | কেন এত ছুঃখ কেন করহ হুতাস (চৈঃ চঃ) 
রোমশ। পুং কেশর অনেক । শুঁটী সরিষার : সীতা দেবী ঘরে গিয়া ভবন হুতাস 

শু'টীর মতন লম্বা। এক জাতির ফুল আরন্তু। . (ভাঃ)। ৃ 
শাদা হুড়ংহড়া'.'হড়-হড়া সদৃশ বন্ধ | হতুম পেঁচা-'*পেচা দেখ। 

শাঁকবিশেষ (00870101515 [001002- | হুনর..ষ্য. (কা*)। দক্ষতা । হুনরী-*'৭, দক্ষ, 

05119) | কেশর ৬টা। হুড়-হুড়। পতিত | কর্মকুশল। 
স্বানে সীতকালে জন্মে । | হবু. আ+)। সমন, সম (আদাঠ। 

হড়া...ধাতু, (স হুর্ঘ ধাতু হইতে হর, হর: হুল, হূল...ফ্য. (স* অল)। বৃশ্চিকাদির অল) 

প্রতারক )। হুড়াই--গ্রতারিত করি, । ধনুর অগ্রবা কোটি। 

প্রঃ- টাকা হুড়াইয়! লইয়াছে। হুড়ানা। : হুপ..ব্য. (উপ শব্বর্পাত্তরে। অনুকার)। 
হড়া, হড়া-হুড়ি-''হড় ধাতু দেখ । | উৎপতন শবে । 
হড়ী.'য্য. (স* হোডী। হি" ম* হোড-পণ।  হুবহু...ব্য, (উদ্ূ। আ* হুআ-_এই, খী* 

ম* হোডী-ভেল! বা ছোট নৌকা)। | ব-_সমান) ইহার সমান ইহা__হইতে )। 
ছোট নৌকাবিশেষ। অবিকল, নিরগঁল, ঃ--হবহু মিথ্য। কথা 

হড়,ম-'ষ্যং (স* তৃষ্টস্ হইতে? হুডুত্ব ] হুবহ বলিয়! গেল। ৃ 

শব্কল্প:, বৈদ্য; । ও* হুডুম, হুড়ঘ্ব ; ম* | হুমড়া.'ধাতু, (হ্ম্ রব হইতে। ও হামড়ি) 
হরড|। ঢাকায় উনুম)। মুড়ি তুল শু । ভুমড়াই--' শবে গড়ি, ঝুঁবিঙা পড়ি 
ভোজ্যবিশেষ। ভান্ততর ধান,.একভাপা, | প্রঃ-টাকার লোভে হুমড়াইয়া--হুমড়ি, 
মুড়ির ধান ছু-ভাপ1-বাশ্পে ছুইবার সিদ্ধ | পড়িয়াছে। হুমড়ানা। হুমড়ি খাইয়! পড় 

হয়। হুড়/মের ধানও দুভাপা, কিন্ত, দ্বিতীয় । -ঝুঁকিয়। পড়! । 

ভাপানার পর অল্প ভাজিয়া! পরে চাল করা : হুপ, (গ্রা').''ষা. (1 ই* 1০2 1)। সাহস 

হয়। এই কারণে মুড়ি অপেক্ষা হুড়,ম । হপহূপ.. 'হনুমানের লন্ক সহ শবে 

" লনুপাক। বঙ্গদেশে ছুতারে চিড়! ও হুড়ম : হুল-হুল.''ব্য. (স* হিল্লোল হইতে। কিং 
০ হল ধাতু গতি, আচ্ছাদন)। ছিদ্র গ 
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বাুহিযোলে, গাঃ--ঘুলি দিয়া চুল-হুল | হৃষ্ট (গ্রা* রিষ্ট )...৭. ( সং )। হর্ষিত, আহ্্লা- 
করিয়। বাতীস বহিতেছে। দিত। হৃষট-পৃষ্ট-'ণ. (স্$। সহচর শব্ধ )) 

হূলহুলী, হুলালী-.ব্, (স* হৃলহ্লী)। : হৃষ্ট ও পুষ্ট) পরিপুষট। 
উৎসবে নারীগণের উলুধ্বনি। হে..“ব্য. (স*)। আহ্বানে, সম্বোধনে | 

হুলস্থ,ল, হূল-্ব/ল'-'ষয.(স+ হুলহুণী?)। | হেই! দেখ। | 
তুমুল, কোলাহল । ঠেঁ গৌ...ব্য, (স* হঞজে)। মান্য পুরুষ ও নারী 

হুলা। হলো'''হোল দেখ। সম্বোধনে । হে গা-.'বা, অপরিচিত নরনারী 

চূলা-চুলী...ফা, (স* হুলহুলী)। উৎসবে | সঙ্োধনে। হেলা “ব, অবজ্ঞায় নারী- 

নারীগণের উলুধ্বনি,* প্ঃ_নাঁছে বাটে! সম্বোধনে। ঠেলো.নারী সম্বোধনে। 

হাঁটে টন হুলাহুলী (চৈতন্তমঙ্গল)। ( সৎ হুল! )। 

হুলু। হানুই'য্য উলুধ্বনি। . 7 ঠেঅত."প. (স" হৈমস্ত )। হৈমস্তিক | 

হুনুয''ষ্য. (আ* চূল্য়াহ,)। মানুষের লক্ষণ, | ঠেঁকচ-হেকচ..*ব্য, (স* ভঙ্গ হইতে ঠক, 

পলাতক আসামীর দেহ লমীগ। শব্ধ হইতে চ)। ভাঁরবহন-দ্ ঈষৎ ভগ্ন 

হশ্হাশ "যা, (ফাণ হোষ। তু সা হংস )। | হইলে শবে । 

জ্ঞান, চৈতন্ত | হুশিয়ার "৭, (ফাঁ* হোঁষ- র হেগো ''হাগ ধাতু দেখ। (২) হে, হে দেখ । 

ঘার)। সতর্ক, বুদ্ধিমান্। হুশিয়ারি." হেঞাল। “হাতল দেখ । 

ফ্য.সতর্কত। ৷ বেশ্ছুশ."'ণ' অচেতন । | হেঞ্গাম-..হা্সাম দেখ। 

মৃহুদ ..বা. (তু সণ ফুস্ছুদ)। হদ্_  হোকাণ হোক“ (ম" হি ধাতু বে 

শবে, গ্রঃ__কাঠ চেগাইবার সময় লোকে । হিচক ধাতু দেখ।) হেচকাই, হেচকাই_. 

হুম্হূদ্ করিয়। কুড়ল মারে,কাপড় কািবার ূ হঠাৎ বেগে আকর্ষণ করি। হেচকান। 

সময় ধোবা হুস্ হম্ করে) পাগরত্রজা- হেচকানা॥ হেচকা হঠাৎ আকর্ষণ । 

ভঙ্গ শব্ষে। ৃষ্টাস্তে, পরের মৌন দিও ন| কানে কেড্যে 

হু "ব্য, (সহ ধাতু হোমে, তক্ষণে)। | নেবে হেঁচক টানে। 

অগিতে দাহ শবে, প্রঃ_হুছু করিয়া হেটকি.."ফ্য, (স* হিকাঁ হেক। | ও” হাকুটি। 

আগুন জলিল যেন ত্বৃত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; হি" হিচকা | হি্ী 

মন হু করে-দুশ্চিস্তায় বিরহে হেন দগ্ধ (ইচেতা...ষ্য.( সং ছিক্কিকা)। নাকছিকন 

হইতে থাকে । দেখ। ইহার বীজ আদ্রাণে হী'চ হয়। 

£হুওরার ..যা. (স* হুগকার)। কৌদে ইহ হেঁছিঅ "বা হচি হইতে)। শিশুর হীচিবা 

' _এই ধ্বনি। সময় অন্যে বলে হেচছিঅ_অর্থাৎ হাচু। 

হৃদি'ভষ্য, (স* হ্দয়। তু স হদিম্পৃশ,। ূ হেঁচ্-হে5 ''ব্য, াচ
িবার শব্দে। 

সনে ই)। হৃদয়, াঃ--হৃদিপদ্স উঠবে হেট, হেঠ..৭, ( স* অথ: গালি হেট প
্র 

ফুটে (রাঁমগ্রসাদ )। 
হেট্ঠং)। অধঃ, নত। মাথা হেট করা” 

কষ 

- _----৮শ্ি্ হজল7/িিটি 
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মত কর! 1 হেট মাথ।--লজ্জ! কিংব। €শাকে | হেদে, হাদে-"ব্য, 

অধোষস্তক। . 

হট, হাট-''ষা (ই* 1091)। দা টোপর । 
হেটকোট-''যা. (ই* 1:80 5080)। স।হেবী 

টেপর ও কোট । 

ছটরা...ধাতু, ( স* হি ধাতু গতি হইতে? 
কি হিড রব 'করি?)। ইছেঁটরাই--টল 

শল পুনঃ পুনঃ বলি; পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ 

করি। হ্টরানা ॥" 

£ঠ, হ্েট..ণ. (হেট দেখ )। অধঃ)। 

অধোমন্তক, গ_-চাছিতে ন1 পারি হেট 

(কৰিক2)। 

ড '*ষ্য. (ই* 1১684)1 শির) বুদ্ধি) 

নায়ক, প্রধান, &।2-_হেড-কেরাণী, হেড" 

মাষ্টার; বিভাগ, গা ঃ--কোন্ হেডে কত 

টাক! খরচ। 

ছন্নমতি। 

ডূ-ুড়-''হাড়ডুড়ু খেল! । 

ড়্যে -*ষ্াড়ী দেখ । 

ত (প্রা). '“ষ্য. (স* হেতু । হি* ম)। হেতু। 

'তাঁল.."হিস্তাল দেখ । 

তর ''ষা. (সং হেতি--গঃ)। অস্ত্র, শন্ত্র | 

হাত-হেতের'''যে হেতের সর্বদা! আবশ্ঠক 

হেন..*ণ, 

(হা-ডেখ' সংক্ষেপে :)। 

বিন্ময়ে সম্বোধনে, হে দেখ, পুঃ_-হেদে 

দেখ, ই, এত দিনে আছি স্বরিলা : 

( মধুসথদন। বীরাঙন! ), হ্যাদে ছু ডীহেসে 
মোর ভঙ্গ কৈলি নুত্যে (মাঃ) । (কেহ কেহ 

বলে হা-দেখ, হাদ্দেখ )। ূ 
(বৈদিক এনা_-এইব্প? এনা 

দেখ। এমন--হেমন-হেন। কিংব। 

সে-মন্ত--সেমন--হেমন--হেন। আসা* 

হেন, এনে)। এমন, প্রীন্ভ-হেন বর 
কোথা পাই; মতন, তুলা, প্রঃ-্আন 

হেন নহি হে আমরা (ভ্তানদাদ)। এহেন 

'"*এ তুল্য, এমন | সে-হেন ''সে তুলা, 

তেমন। হেন-তেন."*এমন-তেমন, যাবৎ- 

তাবৎ। * 

বে-হেভ-''ণ, বুদ্ধ হীন, | হেন্হেন...ব্য, (&ে, এ হইতে)। হেহে 

:. রবে, দাও-ন| দাও-ন| রবে, প্রঃ--রোগা 

" ছেলে খাবার জন্ভে হেন্হেন করে। 

হেন।-'“ষা, (আ* হিনা)। মেন্দি গাছ। 

হোগা “হা দেখ। (তু আসা* হেগাহ- 
হাবেশ )। 

হেপাজং...য্য, (আ* হিফাজৎ)। রক্ষণ।- 

বেক্ষণ। 

হয়। হাতে-হেতেরে..হাঁতে হেতের লইয়া । | হেবা-নামা-'"্য, (আ" হিবা--দান)। দান- 

ধা, হেখায়''*ব্য, অত্র। এখ! দেখ)। পত্র আদাঃ)। 

্রইখানে ৷ হেথাকার:..ণ. অন্রপ্টয। (হেথায় ূ হেম...ফ্য (সং হেমন্)। স্বর্ণ) হিম, তুষার । 

--য় অনাবশ্তক। তু* সদা স্বানে আসা" 

)। 
| .' ধাতু, (স* হার্দ_ক্সেহ)। হেদাই__ 

স্বেহে দেখিবার পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল, 

হষ, , গ্রঃ-ছেলের জন্ে মা হেদায়। 

হ্দোন!। 

,*প, (স* হৈম)। শীতল, তুযারবৎ 

৷ হেমাঞ্জ.''ণ. (দ*)। সোনার 

অঙ্জা যার। স্ত্রী* হেমাঙী, হেমাঙ্জিনী।. 

.শ্য, তুষারবৎ শীতল অঞ্া | হেমাল-)৭' 

(স* হৈমল। ও* কেমান, ম হিমাল)। অতি 

শীতল | হেম শীতল ''প. তুযারৰৎ শী!” 
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হেমসগির, হিমসসগর-..হ্ (স+ হেমসাগর)। হেলা-ফেলা...ণ. ( সহচর শক )'। অবজ্ঞাত 

পাথরকুচি তুলা দীর্ঘায সোজ। শাকবিশেষ | ওপরিত্য্ত। 8 
1/8091570০ 15010155 ) । পাত। পুরু;  হেল...হিঞ। শীক। 

মাঁংসল, কিন্ত, পক্ষাকারে কণিত। ফুল হেলা...ফ্য. (সং হল্লক। কিন্তু হ্নক--রনত- 
ছোটি' পীতবর্ণ। বিহার ও পূর্ববর্জে কমল। বোধ হয় মূলে কুৰলয় )। 'শারুক, 
জাছে। | কুমুদ (দেখ)! 
য়াল.'প, (সং হৈমল )। হেমল।-.যা, ; হেল, হেলে..'হল, হাল দেখ। চেজ্যে 
শিশির। সাপ, হেলে সাপ." হলিয়।-্হলক ইট 

ফালি, হিয়ারি-*যা. 4 স প্রহেলি। ও* | ক্ষেত্রে থাকে বলিয়")। নিরধিষ শ্রী 

খনি) %পহেলি )। এমন বাকা, যাহার এক হাত দীর্ঘ সর্পবিশেষ (00170007- 

সর্ধাশে অর্থের সঙ্জীতি হয় না (০115 1) খদিরবর্ণ, পাশে কৃষ্ঠরেখ|। 

ইর--.ধাতু. (স* ভল ধাতু। নেহার, নিহাল | মাথা ছোট, চোখ ছোট। দৃষ্টাস্ে, হেলো 
দেখ । তু" স" হেরিক-গ্বপ্তচর )। হেরি ূ  ধরিতে পারে না কেঅটো ধরিতে যায়” 

নিরীক্ষণ, নিরূপণ করি। হেরা । পদ্যে)। | নিধিষ যে হেল্যে সা, তাহ! ধরিতেই ভর; 
হর-ফের...ষা, (হি* এরা-ফেরী, হেরা-ফেরী। | অসমসাহসিকত।। 

এরা, হেরো--আস।, ফেরা-_প্রত্যাবর্তন | হেশ'' "যা. (ফা*) | স্ব কার্পাস বন্রবিশেষ। 

হের-ফের-*আনা-গন! ৷ ইহাতে বাঁ অর্থ; ঠেঁশেল...ফ্য. (স* হাণ্ডীশালা)। রশ্ধনশীলা। 

হয় না| বোধ হয় ভরা-গুরা। ভরণপূরণ)।'; হাশাল দেখ। 
ইহার স্বানে উহা উহার স্থানে ইহা, অল" হেযা..'যা. (স* | হ্েষ। )। অশ্্ধবনি। 

বদল। ৰ হেঁসো..'হাসুয়। দেখ। 

হেল-..ধাতু. (হিল ধাতু দেখ)। হেলি-_- ৃ হেস্তা-নেস্তা-'-ষ্য, (ফা' আন্ত-নান্ত। তৃ* ন* 

পাশে নত হই। হেলা হেলন..পার্খে। অস্তি-নাস্তি)। ই! কি না, তাহার স্বিরতা। 
ন্মন। হেলা:'ধাতু, (হেল ধাতু আস্তে )। : হে-ছে'''ব্য.( স* হংহে।)। সম্বোধনে (সমান 

হেলান। ॥ হেল-দোল:'যা, ( সহচর শব্দ )। র পুরুষকে )। 

হেলন ও দোলন; চিত্রচাঞ্ল্য। হেলান : হৈ..'ব্য. (স+। তু" স* হবে ধাতু আহ্বানে 

'*ষ্য, পার্থ অধনতি। হেলানা...াধা । আস্বোধন্টের্প আহ্বানে; হই (দেখ) 

নৌজান। হইয়াছে। হেলানিয়া'' "৭. (হেলান হৈচৈ-"ব্য, (চৈ চল, আইস। তু 

+ইয়।)। যাহ হেলিয় পড়িয়াছে। | চৈচৈ। ও" হাঁউ-জাউ-হাটে ভ্রব্যাধিকা 

ল...ব্য. (স* হেল) অবলীল। হাঁউ-দাউ -- গোলমাল )। লা 

ছেলে ুও বাড়াইয়। (ভাঃ)। হেলা", “ছৈহৈ, বৈরৈ-"*বা, (স' হছে, রে | 

% স*)। অবজ্ঞা, বিলাস) হেলা-খেল! আয়-আয় চল চল ইত্টাকার রব, তুম 

হা, (সং সহ্চর শষ)। লীলা'খেলা। | কোলাহল! 
রি ৯ ১২৩ 
্ ক 



দৈতে'. হইতে | (প্রাচীন বালন),। 

:হৈযুত,. “যা. (হই-হভীচালন! রব। হৈ* 

প্র ম্থাধরষয রাধার প্রেম দৌছে হোড় 

করি (চৈঃ চ)) পদবাঁধিশেষ (ভাঃ)1 , 

রব? )। হন্তী' চালন! রব, প্রঃ_ছাতীকে | হোৎকা--প.. (বোধ হয় হৌৎহোৎ টুকরা 

করত কঞ্জ হেলায়ে জিঞ্ির (মাঃ)। হইতে )। বলবুদিধ, এয়ার? 'হোৎ- 

ছৈল,. হৈলা...হইল | (প্রাচীন বানান)। . হোৎব্য, (ধোোৎণর্থোৎ  বুগান্তরে )। 

হো-"'ধাতু.হ ধাতু দেখ। . ধ্বোখ' ঘোৎ। . এ 

 হোগলা...যা. (স* এরক!। পরে হোগলা ? )। হোথা ব্য. (স* তত্র। তথা দেখ )। লে 

. জলা ও নদীর জলের ধারের শাকবিশেষ ূ 
(17521601170 £1555 25198 )। পাত | 

 সোজ। শোলার মতন ফীপা ফক্ক!। ইহার 

, ছুই .জাতি আছে। এক জাতির (". 
৩1611900168 ) পাতা তেকোনা, অন্ত 

জাতির. (7. 8188350) পাত! প্রার 

_ অর্ধগোল। ছুই জাতিই এ৭ হাত দীর্ঘ হয়। ূ  

প্রথম জাতিই হোগল!) রৃপনারায়ণ নদের . 

ধারে ও ূর্ববঞ্জো হোগলা গাছ জন্মে | 

বোধ হত ূ্বকালে হুগলী শহরের নিকটে 

গঙ্গায় হোগল| জন্মিত। সেই কারণে নাম ূ  

হোগলী-হুগলী। পুর্বকালে হোগলার 

নাম হুগলও ছিল, যথা, হুগলিয়। তুলি; ৰ 

| 

. 

ূ 
ৰ 

(ক্কতিঃ),- হোগলার ঝাপ, হুগলের কুড়ে, 

(মাঃ __-হোগলার কুটার। হোগলার পাত! 

ও ভাটার নৌকার চাল, মোটা! শপ, বেড়া 

ইতাদি হয়। ৰ 

হোটেল.“ রাসী ই" 10661 )। মুলা । 

লটলোধারণের নিমিত তৌঙে ও শর়ন- 

. গৃহ । হোঁটেল-আলা-.' হোটেলের কর্তা। 

হোটেল-খানা...হোটেল ঘর) হোটেলে 

খানা খাওয়-হিন্ুর অতঙক্ষয তক্ষণ 

, কর!। বি ্ 

হোদড়...যা, ( হি হোন্দর, হত 

স্বানে। (হোধায়য় অনাবস্তক)। 
ছোথাকার.''গ. তত্রুত্য। টি 

। ও* হেটা 

--পশ্চাৎ ভাগ নিন বলিয়া? অন্ত হি" নাম 

লকড়।, লকড় «বাঘ, তরম্।. তরস্--স* 

অরুণ বে) হ্য়স' ঈহামুগ অর্থে হোদড় 

বুঝধাইত। তরক্ষু-_নেকড়! বাঘের ও 

হোদড়ের মুখ কুকুরের মতন বলিয়! হিতে 

ছুই নাঁম মিশিয়া গিয়!. থাকিবে )। শ্বাপদ 

জস্ত,বিশেষ (17679. 1390505, 961908) 

মাথ বড়, অল্প সরু) পা লম্বা, লেজ ও 

পিঠের লোম দীর্ঘ। সম্ধুখ অপেক্ষা পশ্চাৎ 

পা ছোট। খোলা পাহাড়ে বনে থাকে) 

হোঁদল কুৎকুত্যে...ণ. ( হোঁদড় 'কিংব1 বা 

'ভোদড় হইতে । হোঁদল জস্ত, তুল্য কুচ্ 

কুচিয়া দীপ্তি যার। বা*তে হোদল পথকৃ 

শব্ধ নাই; ভোদড়ের ( বনমার্জারবিশেষ ) 

লোম কর্কশ ৷ বোধ হয়, উপহাঞ্জল (বিপরী- 

তার্থ)। স্ব;ল কৃষ্ণ দেহ। 

হোদল! ' ধাু (ম* বর্ধিত হইতে । কোথাও 

কোথাও হুড়! ধাতু )। হোদলাই-__তেজে 

বর্ধিত হই, প্রঃাউর্বরা ভূমির ধান কৰন 

কখন হোদলাইর পড়ে। হৌদলানা ॥ 

১১১৪ (আড় ধাত দেখ )। তরল কার্মম, : হোগা, (স* দীর্ঘপটোলিক। “প 

যী রাগ, প$--মূতে হোড় কর!) মিশ্রণ, ূ হইতে )। অন্ত নান চিচিা! (দে খ)) | এ 
এ 



সো, কন গু-পৃপাু 
বি পর্ব হইতে স্বুনোৎস। ৪ 
হো, 'বা,( হাহা. গা রা 

খনবে। 

হৌক-.ঃহউক ধিযাপদ। (প্রন ধাধান)। 
কঘ)। 1 বিলাতীবোগরিকং পদ্ধতি"; হৌজ, হোজ...য্য. (আ' হৌর্গ)। জবাধা 
(বিশেষ । যে য মুসবপনীরে যে রোঠী-) . পাকা ছোট পুকুর। নীগ ক্ঠির ছোজ..বে 
উৎপাঁয়ন করে, সে দ্রেধা সেই রোগের: রে নীল-গাছ পচানী হয়) 
রধ, এই মতের চিককিৎস! হৌরী...য্য. (আ*)। 1 মুদলমানী মতে)। 

'ছোয়াক-”' বা, শখ )। বমন শবে। | 'দ্ব্গের অঙ্গরা।' 
. রহায়ীক্ণহোক্াক ধু 'ন্থন্্ারে। 1 হৌস..'ষা, (ই* 10936 )। ভবন? বংশ? 

হোল...ঘা, (1 )) অগ্তকৌধ। হোলুয়া, ] বণিকদন্ত্রদার। মর 

হণে''পুং বিডীল। বিড়াু দেখ ।. হম্বদীর্ঘ জ্ঞান (শ্রী হঠ্িলি দিথ্ষি জান)... 
হোলা)-.৭. লা দেখ | ও হোগল1-হানুকা | কোন্ শঙ্ষে ই উ, এবং কোন শঙ্ধে ঈ উ 

হইতে 1)। শিথিল।. স্বিতে হইবে, তাহার ক্তান। ইছা হইতে, 

হোলি..ফ্য. (স* হোলাকা, হোলিকা, হোলী)। | গুরু-লঘু জান, ছোট-বড় রিরেচনা। 










